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 مستوى على سواء ،التحوالت من مجموعة الباردة لحربا نهاية بعد الدولية الساحة عرفت    

 المعلومات ثورة ساعدتهم الدولة غير الفواعل من العديد ظهر حيث الدوليين، الفاعلين

 .الدولية التفاعالت صياغة في يرالتأث على المرحلة هذه ميزت التي االتصاالتو

 كان إن ،الدولية األجندة إلى جديدة مواضيع صعدتف المطروحة، القضايا وىمست على وأ     

 رية،العسك القوةك التقليدية فالمواضيع اإلقليمي، المستوى على أو الدولي المستوى على ذلك

 أمام الباردة، الحرب أثناء اكتسبتها التي ذاتها األهمية لها تعد لم النووي، والردع القوى ميزان

 في تحوال أحدثت من منها فنجد ،للدول التقليدية الحدود تعدت عالمي بعد ذات قضايا بروز

 مة،المنظ الجريمة اإلرهاب، المخدرات، السرية، جرةاله البيئة،( واألمن التهديدات فهومم

  .).اإلثنية، النزاعات

 تغيراتالم هتحدثأ لما وذلك الدولية دةاألجن تتصدر أصبحت التي االقتصادية القضايا كذلك     

 وكذلك .الدولي والتنافس القوة عالقات هيكل في التطورات في تأثير من الجديدة االقتصادية

 من مرتفعة درجة يشهد النظام فأصبح الدولية، العمليات أو التفاعالت مستوى على التحول

 األوضاع بين وفيما اتالحكوم بين وفيما المختلفة الدول في والجماعات اداألفر بين الروابط

 قبل من يعرف لم نحو على ،واالقتصادية السياسية الموضوعات بين وفيما والخارجية الداخلية

 وتيارات التكنولوجي التطور نمو ونتيجة واالتصال النقل وسائل في الهائل التطور نتيجة وذلك

  .واألفراد السلع تبادل

 إليها ينظر لم انه إال ،الباردة الحرب نهاية فرضتها التي المستجدات هذه كل من بالرغم     

 المتحدة الواليات منها خاصة ،الكبرى القوى جياتياسترات على تغييرا أدخلت قد أنها على

 األوساط نجد لذلك الباردة، الحرب نهاية بعد ظهر لذيا األوحد والقطب المهيمنة القوة األمريكية

 أمرها من حيرة في نفسها توجد قد الدولية العالقات حقل في المتخصصة األمريكية األكاديمية

  .الباردة الحرب بعد ما مرحلة في انتهاجها الواجب الدولية اإلستراتيجية حول

 الواليات نفإ عدو، وجود على بناءا وسياساتها هااستراتيجيات بناء على تعودت ألنهاو     

 على تتحرك جديد عدو عن البحث مأزق في الباردة الحرب نهاية بعد نفسها وجدت المتحدة
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 االستراتيجيات كل كانت أين الباردة الحرب أثناء األمر كان مثلما الدولية الساحة في أساسه

 االتحاد في المتمثل العدو وجود أساس على تبنى الدولية الساحة في األمريكية والخطوات

  . األمريكية للتحركات الرئيسي الموجه هو فكان السوفييتي،

 هجمات حدث جاء أن إلى األمريكية، والسياسية الفكرية ئرالدوا في قائما الجدل ظل     

 البنتاغون ومبنى بنيويورك العالمي التجارة مركز برجي على 2001 سبتمبر من عشر الحادي

 الشؤون في وتتدخل ساسهاأ على تتحرك التي األرضية المتحدة للواليات هيئلي بواشنطن

 للواليات الجديد العدو ،اإلرهاب ربةمحا باسم األمريكية التحركات كل أصبحتف الدولية،

  .الخارجية األمريكية التوجهات على واضحة بصورة يسيطر األمني البعد وأصبح المتحدة

 الحادي تاريخ اعتبار ألوانه السابق من بأنه اعتبرت التحليالت من الكثير أن من وبالرغم      

 كان كما الدولية العالقات يف جديد لعصر بداية أو المنعرج بمثابة 2001 سبتمبر من عشر

 بعد الجديد األمريكي التوجه أن إغفال يمكن ال انه إال مثال، برلين جدار لسقوط بالنسبة الحال

 تكتسب أصبحت الم،الع في عديدة لمناطق الجيوبوليتيكية األهمية من غير قد سبتمبر أحداث

 البعد يكون أن بالضرورة ليس نكا وإن األمني، البعد من انطالقا المتحدة الواليات عند أهمية

 تعتمده أصبحت ما هذا أن إال المناطق، هذه في األمريكي للتوجه األساسي المحرك هو األمني

   .لها بالنسبة اإلستراتيجية األهمية ذات قمناطال مختلف في لتدخالتها كمبرر المتحدة الواليات

 األخير هذا أصبح حيث فريقي،اإل الساحلب األمريكي االهتمام يأتي السياق هذا ضمن     

 ال مهمشة منطقة كان أن بعد ،2001 سبتمبر 11 أحداث بعد واضح يأمريك هتمامبا يحظى

 االهتمام بعض باستثناء أخرى، الدولية القوى باهتمام وال المتحدة الواليات باهتمام ال تحظى

  .المنطقة في تقليدي نفوذ صاحبة باعتبارها فرنسا طرف من المنقوص

 مهمشة،استراتيجيا،اقتصاديا كانت لطالما التي اإلفريقي الساحل منطقة إن :بالموضوع عريفالت 

 سبتمبر من عشر الحادي أحداث بعد أصبحت بعدها، وما الباردة الحرب فترة طيلة سياسياو

 بل ،المتحدة الواليات فقط ليس اهتمامات أولويات من جعلتها دولية إستراتيجية قيمة تكتسب

  .وفرنسا الصين منها خاصة عامة بصفة كبرىال القوىو
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 جنوب وإفريقيا إفريقيا شمال بين الفاصلة المنطقة تلك هي اإلفريقي الساحل منطقةو     

 أغلب أن إال ،اإلفريقي للساحل الجغرافي البعد نبشأ اتفاق يوجد ال كان وإن حراء،الص

 النيجر، السودان،: هي دول ثماني يضم بكونه اإلفريقي للساحل الجغرافي المجال تحدد المراجع

 هو لالهتمام المثير األمر ولعل. نيجيريا شمالو بوركينافاسو ،السنغال موريتانيا، تشاد، المالي،

 هامة نفطية مؤشرات اكتشاف تم حيث واسعة، جيوأمنية أهمية تشكل صبحتأ المنطقة هذه أن

 يوميا، برميل ألف 200 حاليا رتصد التي تشاد في ملموسا واقعا أصبحت الساحلي اإلقليم في

 تتميز نيجرال أن كما مشجعة، نتائج مالي صحراء في جاريةال الحفر عمليات أعطت حين في

 تشير األمريكية اإلستراتيجية التقارير  جعل ما وهو اليورانيوم، لمعادن رئيسي مصدر بكونها

 حيث نم العربي ليجللخ جدي منافس إلى القريب المدى في يتحول قد إفريقيا غرب أن إلى

  .النفطية الموارد

 وتفشت اإلفريقي الساحل في الداخلية األزمات تفاقمت فقد ،أخرى جهة ومن جهة من هذا      

 على فقط ليس تهديدا يشكل مما اإلرهابية، الجماعات وانتشار المنظمة كالجريمة خطيرة ظواهر

 الدولية والمجموعة الجوار لدول فعليلا تهديدال بمثابة يصبح أن الممكن من وإنما المنطقة امن

  .عموما

 في واسع دولي اهتمام موضع منه جعل العوامل هذه مثل على اإلفريقي الساحل توفر إن      

 بالمنطقة األمريكي االهتمام هذا األمريكية، المتحدة الواليات طرف من خاصة األخيرة اآلونة

 هذه دراستنا ختام في لنتمكن منه، المرجوة فواألهدا أسبابه في والبحث تحليله سنحاول ما هو

 األمريكية اإلستراتيجية ظل في اإلفريقي الساحل يعرفها أصبح التي الحقيقية المكانة معرفة من

  .2001 سبتمبر 11 أحداث بعد

  :رئيسيتين نقطتين في الموضوع أهمية تكمن :الموضوع أهمية

 الجدل ظل في خاصة األمريكية، اتيجيةاإلستر في والمتغير الثابت بدراسة تتعلق ،األولى -

 إن حول الدولية العالقات حقل في واألكاديمية الفكرية األوساط في دائرا أصبح الذي

 األهداف في تحوال أحدثت قد 2001 سبتمبر من عشر الحادي أحداث كانت

 المتحدة للواليات الفرصة وفر قد حدث مجرد أنها أم األمريكية، واالستراتيجيات

 بعد استجد ما وأن سلفا، المسطرة استراتيجياتها وتطبق أهدافها تحقق حتى كيةاألمري
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 األهداف تحقيق على تساعد التي الجديدة المضامين من مجموعة فقط هو سبتمبر أحداث

  على بالحفاظ األولى بالدرجة مرتبطة أزلية أهداف وهي المتحدة للواليات اإلستراتيجية

 .معينة بإدارة أو برئيس أو معين، بحدث ترتبط ال أكثر، وتكريسها األمريكية الهيمنة

 االهتمام من صعدت التي واألسباب العوامل أهم وتحليل بدراسة فترتبط ،الثانية أما -

 من نتمكن حتى االهتمام، هذا وراء من المرجوة األمريكية واألهداف بالمنطقة األمريكي

 2001 سبتمبر 11 أحداث بعد يكيةاألمر اإلستراتيجية في اإلفريقي الساحل مكانة فهم

 .المكانة هذه تتطور أن الممكن من مدى أي والى

 األسباب بين تتنوع التي األسباب من مجموعة هناك األمر واقع في :الموضوع اختيار أسباب 

 األمريكية اإلستراتيجية في اإلفريقي الساحل مكانة:" اختيار وراء الذاتية واألسباب الموضوعية

  :يلي كما تناولها يمكن الدراسة لهذه كموضوع ،"2001 سبتمبر 11 أحداث بعد

 مؤخرا يلقى أصبح حيث ،ذاته حد في الموضوع هذا بأهمية ترتبط :الموضوعية األسباب

 صعدت التي العوامل أهمية بمدى يتعلق فيما خاصة ،األكاديمية األوساط داخل واسعا اهتماما

 في المنطقة تحتلها أصبحت التي والمكانة فريقياإل الساحل بمنطقة األمريكي االهتمام من

 هذه خالل من نسعى فإننا  ولهذا ،2001 سبتمبر 11 أحداث بعد لما األمريكية اإلستراتيجية

  .االهتمام هذا وراء من واألهداف العوامل، هذه أهم على الوقوف إلى الدراسة

 في ملف على إطالعي هو ضوعالمو هذا الختيار ودفعني وجهني ما أهم لعل :الذاتية األسباب

 لمناقشة جاء ،اإلستراتيجية للدراسات الشعب مركز يصدرها التي االستراتيجي، العالم مجلة

 أصبحت الملف في جاء كما التي ،اإلفريقي الساحل قضية ضمنها من وكان راهنة عالمية قضايا

 نوعا جديد هو الموضوع هذا أن وجدت وقد. األكاديمية والدراسات الدولية لالفواع اهتمام تثير

 ولو المساهمة في رغبت لهذا حوله، من كثيرة دراسات المتواضع عيإطال حسب توجد وال ما

 القضايا فكون ،أخرى جهة ومن جهة من هذا حوله، الدراسات إثراء في جدا سيطب بشيء

 سواء ،لقادمةا السنوات في بها االهتمام من سيزيد مما جديدة تزال ال اإلفريقي بالساحل المتعلقة

 حثياب مجاال لي سيوفر هذا فإن والدولية، اإلقليمية النعكاساتها أو ألهميتها اعتبارا ذلك كان

         .المنطقة في المستقبلية التطوراتو يتماشى المستقبل في واسعا
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 سبتمبر من عشر الحادي أحداث أفرزتها التي الجديدة الدولية المعطيات ألن :الدراسة إشكالية

 في مهمشة كانت ما غالبا معينة بمناطق األمريكية المتحدة الواليات اهتمام من صعدت قد

 :مفاده أساسي تساؤل في تكمن الدراسة إشكالية فإن األمريكية، االستراتيجيات

 بعد األمريكية اإلستراتيجية ظل في اإلفريقي الساحل بها يحظى التي المكانة هي ما      

  ؟ 2001 سبتمبر 11 أحداث

  : كاآلتي هي األسئلة من مجموعة االشكالية هذه عن وتتفرع     

 ؟ 2001 سبتمبر من عشر الحادي أحداث بعد األمريكية اإلستراتيجية عناصر هي ما  -1

 وجعلتها اإلفريقي الساحل لمنطقة اإلستراتيجية القيمة من غيرت التي العوامل هي ما  -2

 ؟ األمريكية المتحدة الواليات اهتمام محل

 ؟ اإلفريقي الساحل في المتحدة الواليات أهداف هي ما  -3

 ؟ اإلفريقي الساحل في أهدافها لتجسيد المتحدة الواليات تنتهجها التي اآلليات هي ما  -4

 من مجموعة صياغة يمكن المطروحة، اإلشكالية على لإلجابة محاولة في :الدراسة فرضيات

  :التالي النحو على الفرضيات

 دوليا وحتى إقليميا توسعها وإمكانية اإلفريقي الساحل منطقة في األمنية التهديدات  -1

 .بالمنطقة المتحدة الواليات اهتمام من صعدت

 هذه من جعلت اإلفريقي الساحل منطقة في مؤخرا اكتشافها تم التي النفطية المؤشرات  -2

 .األمريكية المتحدة الواليات اهتمام محل األخيرة

 2001 سبتمبر 11 أحداث بعد ككل اإلفريقية القارة ونح األمريكي االستراتيجي التوجه  -3

 .اإلفريقي للساحل الجيوستراتيجية األهمية من عزز

 الدولة موقع على الحفاظ أو الوصول اجل من للدول المستمر والعمل الدولي التنافس  -4

 .اإلفريقي الساحل منطقةب المتحدة الواليات اهتمام وجه الدولي النظام في المهيمنة

 اإلطار تحديد علينا لزاما كان بها، الخاص ومجالها حدودها مشكلة لكل الن :المشكلة حدود 

 قدر وعلى دقة، أكثر نتائج إلى الوصول بهدف لمتطلباته استجابة البحث لموضوع الزمكاني
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 واإلطار الزماني اإلطار تحديد تم هذا على بناءا للعموميات، تجاوزا الموضوعية من اكبر

  :يلي كما للدراسة المكاني

 اإلفريقي الساحل دول ومع عموما اإلفريقية القارة مع األمريكية العالقات ألن: الزماني اإلطار

 مكانة دراسة فإن ،2001 سبتمبر 11 أحداث بعد إال ملحوظا تطورا تعرف لم خاصة بصفة

 جهة ومن جهة، من هذا. الفترة هذه ضمن ستكون األمريكية اإلستراتيجية في اإلفريقي الساحل

 راجع وذلك بوش وولكر جورج الرئيس إدارة فترة في تنحصر سوف الدراسة هذه فان أخرى

  :التالية األسباب إلى

 2001 سبتمبر 11 أحداث بعد جديدة مضامين من األمريكية اإلستراتيجية عرفته ما إن -

 الرئيس إدارة وراءه كانت األمريكية، المتحدة للواليات الخارجية التوجهات على أثرت

 تلك في اإلدارة منهم تشكلت الذين الجدد المحافظون أدق وبصفة بوش ولكر جورج

 .  الفترة

 كإدارة العهد حديثة أمريكية إدارة على بحثنا لموضوع تحليلنا في االعتماد يمكن ال -

 لتوجهاتها المحددة والعوامل إستراتيجيتها معالم بعد تتضح لم حيث اوباما، باراك الرئيس

 .الخارجية

 من الكثير هناك جعلت اإلفريقي، الساحل يشغلها التي المساحة شساعة إن :المكاني طاراإل

 فهناك الدول، من مختلفة مجموعات في فحصرته لإلقليم الجغرافي المجال حددت التي التعاريف

 ضمنه من وهناك. وبوركينافاسو تشاد مالي، النيجر،: من كل يضم جعلته من التعاريف من

 الرأس جزر السودان، نيجيريا، موريتانيا، السنغال،: من كل المذكورة األربعة ولالد إلى إضافة

  .كينيا وحتى الصومال إثيوبيا، ايريثيريا، جيبوتي، األخضر،

 للساحل الجغرافي المجال يحصر الذي ذلك هو شيوعا التعاريف أكثر من أن غير      

 بوركينافاسو، موريتانيا، مالي، لنيجر،ا تشاد، السودان،: هي رئيسية دول ثماني في اإلفريقي

 أن كما ديموغرافيا، وحتى طبيعيا ومتناسقة متماثلة دول عموما وهي. نيجيريا وشمال السنغال

 في واألمني السياسي االستقرار لعدم بالنسبة حتى األخرى، هي تتشابه فيها اإلنسانية األنشطة

 هذا على االعتماد إلى بنا يدفع ما وهو. نهابي فيما التماثل من كبيرة درجة على فهو الدول هذه

 الموضوع مع التعامل في مرونة سيوفر أنه حيث بحثنا، لموضوع دراستنا في األخير التعريف
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 إلى الوصول اجل من ضرورية تعتبر التي جوانبه بمختلف واإلحاطة اإللمام عملية ويسهل

  .دقيقة نتائج

 وإحدى الصحيحة العلمية الدراسة إلى صولالو طريق يعتبر المنهج نأل :الدراسة منهج 

 طبيعة فإن الدراسة، لخطة الدقيق الضبط يتطلبها والتي دونها من البحث يقوم ال التي الوسائل

 استعمال على يقوم الذي المنهجي التكامل من نوع على االعتماد استدعت قد دراستنا موضوع

  . للدراسة دقيقة علمية نتائج من االقتراب لمحاولة واحد منهج من أكثر

 مختلف عبر األمريكية اإلستراتيجية في التطورات تتبع عند التاريخي المنهج فوظف     

 من 2001 سبتمبر 11 أحداث بعد ما غاية وإلى الباردة الحرب بفترة إبتداءا الزمنية المراحل

 طوراتت استعراض عند المنهج هذا توظيف تم كما فيها، والمتغير الثابت على التعرف اجل

  . سبتمبر من عشر الحادي أحداث بعد اإلفريقي بالساحل األمريكي االهتمام

 اإلستراتيجية مقارنة عند المقارن المنهج توظيف تم فقد التاريخي المنهج إلى إضافة     

 وذلك  2001 سبتمبر 11 أحداث بعد وما قبل فيما مختلفة مضامين من تحمله وما األمريكية

  . التحديات تلك مواجهة في وآلياتها تواجهها التي تحدياتوال أهدافها حيث من

 واألحداث لظواهرا بدراسة يهتم الذي المضمون تحليل منهج على االعتماد تم كما     

 البعض بعضها عن عناصرها وعزل المدروسة الظاهرة في المؤثرة العوامل لكشف والوثائق

 االختالفات وأسباب بينها، القائمة العالقات وطبيعة العناصر هذه وسمات خصائص ومعرفة

 وثيقتي تحليل في وظف ما وهو ،العقل جانب من ومدركة واضحة الظواهر لجعل ودالالتها،

 وثائق إلى إضافة ،2006و 2002 لعامي األمريكية المتحدة للواليات القومي األمن إستراتيجية

  .ذلك البحثية الضرورة استدعت كلما منها األجزاء بعض تحليل تم مختلفة أخرى

 في االعتماد تم الدراسة فرضيات وفحص المطروحة اإلشكالية معالجة اجل من :الدراسة خطة

  :اآلتي تضمنت رئيسية فصول ثالثة على الدراسة خطة

 بعد فيها والمتغير الثابت فحصو األمريكية لإلستراتيجية دراسة تقديمب عني :األول الفصل

 ثم اإلستراتيجية، لهذه  الفكري اإلطار إلى التطرق لخال من وذلك ،2001 سبتمبر 11 أحداث

 من عشر الحادي أحداث بعد اإلستراتيجية هذه ميزت التي الرئيسية العناصر على التعرف
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 المتحدة للواليات القومي األمن إستراتيجية وثيقتي في القراءة على باالعتماد وذلك سبتمبر،

  . 2006و 2002 لعامي األمريكية

 اإلفريقي الساحل في األمريكية اإلستراتيجية أبعاد لدراسة الفصل هذا خصص قد: يالثان الفصل

 األسباب على التعرف الفصل هذا خالل من  سيتم حيث ،2001 سبتمبر 11 أحداث بعد

 التعريف من انطالقا وذلك اإلفريقي، بالساحل المتحدة الواليات اهتمام وراء تقف التي واألهداف

 الموجهة المنطلقات توضيح ثم واالقتصادي، واألمني الجيوسياسي إلفريقيا الساحل بواقع أوال

 بعد األمريكية اإلستراتيجية عناصر وإلى اإلفريقي الساحل واقع إلى استنادا االهتمام، لذلك

  .سبتمبر من عشر الحادي أحداث

 المتحدة ياتالوال اعتمدتها التي اآلليات أهم إلى الفصل هذا خالل من التطرق تم :الثالث الفصل

 في األمريكية اإلستراتيجية تواجهها التي والتحديات اإلفريقي بالساحل اهتمامها تجسيد في

 مستقبل يخص فيما سيناريوهات وضع إلى الفصل هذا نهاية في التوصل ليتم المنطقة،

  . المنطقة في األمريكية اإلستراتيجية

 إلى انصرف قد دراستنا لموضوع يةالعلم المادة عن البحث أن باعتبار :الدراسة أدبيات

 األمريكية لإلستراتيجية الفكري اإلطار في بالبحث األول الشطر تعلق: رئيسيين شطرين

 وأهداف أبعاد في بالبحث الثاني الشطر وتعلق ،2001 سبتمبر 11 أحداث وبعد قبل ومضامينها

 تم التي األدبيات و المراجع فإن. األحداث تلك بعد اإلفريقي الساحل في األمريكية اإلستراتيجية

 في البحث تخدم التي تلك بين تنوعت قد البحث، لهذا العلمية المادة تحصيل في عليها االعتماد

 . الثاني شطره في تخدمه التي وتلك األول، شطره

 الفترات مختلف عبر وتطوراتها األميركية اإلستراتيجية تناولت التي لألدبيات بالنسبة أما       

 واألجنبية، العربية باللغتين اقتنائها، في تذكر صعوبة هناك تكن لم و متوفرة كانت فقد ةالزمني

 أباه، ولد للسيد" ةاإلستراتيجي و الفكرية التااإلشك 2001 سبتمبر 11 بعد ما عالم :"كتاب منها

 Robert G.Kaufman « In defence of the Bush  ارون، لستلزر" الجدد المحافظون:"كتاب

doctrine » منها نذكر المقاالت، من مجموعة إلى باإلضافة:Charles Krauthammer     



����� 

 

 

 

16

 «democratic realism : An American foreign policy for a unipolar world » ، مقال كذلك 

  competing visions of U.S Grand strategy  » : Andrew L.Ross  »  و Barry R.Posen:ـل

 ما، نوعا شحيحة كانت فقد البحث من الثاني الشطر حول والكتابات األدبيات أن حين في        

 بالساحل األمريكي االهتمام هذا أن حيث الموضوع، حداثة إلى كبيرة بصفة يرجع ذلك ولعل

 نجد لذلك. 2003 عام منذ خاصة وبصفة 2001 سبتمبر 11 أحداث بعد إال يظهر لم اإلفريقي

 على أو اإلقليم، لهذا والغذائي البيئي الجانب على إما تركز اإلفريقي لالساح في الكتابات اغلب

 القليل سوى نجد فال األمريكية، المتحدة الواليات عن منفصلة  بصورة لكن فيه األمني الجانب

 عامة بصفة دولي اهتمام بؤرة من يشكله أصبح وما اإلفريقي الساحل تناولت التي المقاالت من

   " الخارجية والحسابات األمنية التهديدات بين اإلفريقي الساحل" : منها ة،خاص بصفة أمريكي و

 ا�
�	� �����" ،حسين لقادري "اإلفريقي الساحل في األمني الوضع مستقبل" برقوق، المحند

�	
ار ��� ا��������ـ� و ا������� ا�� ا�#�"! � ��� �$� +���*� وا�(�ـ��ت "#	'، ���رة"  ا%

 Cherif وكذلك ، « Mahdi Taje : « Sécurité et stabilité dans la Sahel Africain  :� �ـ� ا�- ,	�

Dris :«Etats-Unis et Afrique sahelo-saharienne:agenda energetique et sécuritaire »          

 لالساح في األمريكية التوجهات بدراسة المهتمة المراجع في الندرة إن: الدراسة صعوبات

 الصعوبات أهم من تعد ،2001 سبتمبر 11 أحداث بعد ملموسا واقعا أصبحت التي اإلفريقي

 باللغة اغلبه في هو المراجع تلك من توفر ما أن حتى الدراسة، هذه خالل مواجهتها تمت التي

 .         طويال وقتا استغرق الذي األمر وهو الترجمة، على االعتماد فرض مما األجنبية
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في ) ونالبنتاغ(وزارة الدفاع األمريكية داث تفجير مركز التجارة العالمي وإلى ما قبل أح    

ي إلى األمريك ون التاريخ، كان اإلستراتيجيون األمريكيون يقسم2001الحادي عشر من سبتمبر 
س للمنعرج في اعتبرت هذه الحادثة بمثابة المؤسف. بل حادثة بيرل هيربر وما بعدهاما ق
االنخراط بقوة في االنعزالية إلى  اهات السياسة الخارجية األمريكية فخرجت من إستراتيجيتهتوج

  .                                        الشؤون الدولية
األكاديمية  طااألوس جاءت لتشكل موضوع جدل داخل 2001سبتمبر  11أحداث غير أن     
سبتمبر  11هل كان زلزال : السؤال المطروح هو أصبحف لبحثية في حقل العالقات الدوليةاو

أم مجرد هزة كبرى  و نهاية حقبة كاملة و بداية عهد جديد، لحظة تحول و قطيعة في التاريخ،
    1األلباب؟و لو فرضت االهتمام وأثارت الخيال و ال تأثير لها في العمق و الجوهر حتى

وغيرت  ∗ل في اإلستراتيجية األمريكيةسبتمبر نقطة تحو 11هل شكلت أحداث  ،بتعبير آخر    
التي وضعت منذ  اأن أهدافهستراتيجية لم تتغير ولم تتبدل وأم أن هذه اإلالدولية،  من أولوياتها

أن هذه هو سبتمبر،  11 ما استجد بعد أحداثة األمريكية من عزلتها هي نفسها  وخروج السياس
لم وأصبح هناك تسارع في ألمريكية تجاه العازخما كبيرا في السياسة ااألخيرة قد ولدت فعالية و

                               .شدة في الوضوحاإليقاع و
لإلستراتيجية دراسة تقديم  هذا الفصل األول من بحثناعلى العموم سنحاول من خالل      

وذلك  2001سبتمبر  11 المستجدات التي طرأت عليها بعد أحداثاألمريكية ومدى التغيرات و
خصوصية الحوار االستراتيجي األمريكي بعد الحرب مبحث األول إلى طبيعة ولتطرق في البا
 أحداثبعد ة األمريكية يثم في المبحث الثاني سيتم تناول المضامين الجديدة لإلستراتيجاردة، الب
                   .2001سبتمبر 11

  
  
  

                                                 
�ت ا������ و ا����ا�����ا �2001����  11	��� �� ��� و	� ا��)، ا	&��1  ��� .11،ص 2004ا	�ار ا	����� 	.�.-م، ا	+"�� ا�و	*،:���وت ،�

�  �11�) ه- ا	;+� ا������� ا	�: و8�9 و���ى ����6ه� ��� أ�اث �� 34  ∗"#�"�2001 ،<.#=� �#�  >�����?��� 	Bه�اف ا	#+.-ب �?��3�3 و >�
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                             اإلطار الفكري لإلستراتيجية األمريكية :المبحث األول

  

فرضت على الواليات المتحدة نهاية الحرب الباردة،  إن األحداث المثيرة التي اتسمت بها     
مما جعل الكثيرين ممن هم منشغلون بالتفكير دة النظر في سياسة أمنها القومي، األمريكية إعا

شامل من شانه أن يقدم وصفا بالسياسة الخارجية دائبين على البحث عن إطار نظري تفسيري 
ما هي والمصالح؟ و ما هي التهديدات الجديدة لهذه األهدافومصالح الواليات المتحدة و ألهداف

  ة المالئمة للرد على هذه التهديدات؟ياإلستراتيج
ة األمريكية خالل الحرب الباردة منتظمة حول ثالث عناصر يفبعد أن كانت اإلستراتيج      

                                                                      :رئيسية هي
  احتواء االتحاد السوفييتي                            * 
  العمل على الحد و منع انتشار الشيوعية في العالم * 

  توطيد المنظومة الرأسمالية و التحكم فيها عبر العالم*  
بناء منظومته  كمت على الفكر االستراتيجي األمريكي بإعادةفان نهاية الحرب الباردة قد ح     

لتي غيرت اتجاهاته العملية بالنظر للتحوالت الجيوسياسية النوعية االنظرية ومراجعة أولوياته و
  1. خارطة العالقات الدولية

ن هذا بأيجد بعد نهاية الحرب الباردة،  لعل المالحظ للحوار االستراتيجي األمريكيةو     
  .األمريكية ةشكلتا جدال داخل األوساط األكاديميول ثنائيتين رئيسيتين خير قد انتظم حاأل

ان الفكريان اللذان طالما شكال هما اإلطارو: )الواقعية مقابل الليبرالية( الثنائية األولى •
 (Condoleezza Rice) كوندوليزا رايسوحسب . راتيجية األمريكيةحددا أسس اإلستو

  : فإن
  من الجهة ثمة جدل عتيق بين ما يعرف باسم المدرسة الواقعية في السياسة الخارجية من جهة والمدرسة المثالية"        

  مبالغة في التبسيط يستخف الواقعيون بأهمية قيم الدول وبناها الداخلية، مؤكدين بدال من ذلك، توازن القوة  .المقابلة 
  ة والديمقراطية وحقوقـة سلسلة من القيم مثل الحريـفيؤكدون أولوي أما المثاليون. بوصفه مفتاح االستقرار والسلم

  .2"اإلنسان في ضمان تحقيق نظام سياسي عادل 

المدرستين، فهذا ال  ن كان الفكر االستراتيجي األمريكي عموما قد انتظم حول هاتينوإ      
لها  نائية التي أصبحمنها المدرسة البلها تصوراتها الخاصة،  هناك مدارس أخرىيمنع أن تكون 

                                                 
�ت ا������ و ا����ا����� �2001����  11	��� �� ��� و	� ا��)، ا	&�� 1   ����  .30،ا	#�GJ ا	&��I ا	6آ�،ص ا
�ا����� ا�S< ا	3-�: 	�ى ا	�Z�C"را�Z، آ-4�و	�Yا 2   ��J#���د ا�#�"! ن ا�،��.Yر،ارون :، P:"ا���"� ا	�"���ن،ا	+"�� اSو	*، :،��،���J �9�P

  133، ص 2005



�ا����� ا������� و �������� ا	����ة ��� أ�اث : ا	��� ا�ول��  11ا �"#�"�2001  

 

 
 

20

اربات الوضعية وما فاعتبرت بمثابة همزة الوصل بين المقكبير في حقل العالقات الدولية،  تأثير
المعايير في العالقات الدولية قد أعطت هذه المدرسة أهمية كبيرة لدور األفكار وبعد الوضعية و

ى أمن الدولة علشر غير مبا بشكل مباشر أو العوامل الثقافية عموما تؤثر اعتبرت أنو
توقعوا اء تفسير لنهاية الحرب الباردة وان كان البنائيون قد نجحوا في إعطو. والمجتمع الدولي
كان ألفكارهم كذلك دور في تفسير سياسة الواليات المتحدة بعد لسوفييتي، فقد تراجع االتحاد ا

  .2001سبتمبر  11أحداث 
حيث ظهرت صيغتين ترددتا في بعض الدوائر : ) مقابل التدخلاالنعزال (الثنائية الثانية  •

أو  التنظير لألحادية القطبية بمنظور انعزالي، :الفكرية و الدبلوماسية األمريكية هما
    1.اعتماد نفس المسلك بمنظور تبشيري نشط

، انتظم حولهما الحوار االستراتيجي األمريكيس، قد ه من أسإن هاتين الثنائيتين وما شكلتا     
حيث لطالما شرقي وانتهاء الحرب الباردة، وإنما كذلك قبل ذلك، ط بعد انهيار المعسكر الليس فق

وقد . جمهورية كانت أم ديمقراطية، المبادئ مع تعاقب اإلدارات األمريكيةاألفكار وتعاقبت تلك 
 charles)شارل كروثامر: ـفرز هذا الحوار االستراتيجي األمريكي حسب تصنيف لأ

krauthammer) األممية الليبرالية، الواقعية  االنعزالية،: ربعة مدارس إستراتيجية رئيسية هيأ 
 2.و العولمة الديمقراطية

  
        -الليبراليةالواقعية و -ن المقاربتيناإلستراتيجية األمريكية بي: المطلب األول

      المقاربة الواقعية                                             : الفرع األول

من المسلم به أن األفكار الواقعية جاءت كردة فعل عن أفكار المدرسة المثالية التي كانت        
القانون  كانت تؤكد على أهمية التيالثانية وولى وبين الحربين العالميتين األ فترة ما في سائدة

  . 3المبادئ األخالقية في حقل السياسات الدوليةالدولي، التنظيم الدولي و
حرب فجاء اندالع الاح، النجم تجد فرصة للتطبيق وكار في مجملها لغير أن هذه األف      

ما صاحبه من تغيرات دولية ليثبت فشل نظام األمن الجماعي و 1939العالمية الثانية عام 
ية يتجهون وجهة أخرى في دراساتهم، بدأ دارسوا العالقات الدولو. المثالية لتتراجع معه األفكار

                                                 
�ت ا������ و ا����ا����� �2001����  11	��� �� ��� ا&�اث ا	&��و	� ا��)، ����34ا	#�GJ ا	&��I ا	6آ�،ص  ،ا 1  
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النظام األوروبي في تلك أساسه الصراع الحاد الذي ساد أت معالم فكر جديد في التبلور، بد أين
  .عرف أصحاب هذا االتجاه بالواقعيينالمرحلة  و

 المدرسة الواقعية بالعودة إلى كتابات كل من المؤرخ اإلغريقير في الحقيقة يمكن تقف آثا     
 نيكوال ميكيافليكذلك أعمال االيطالي و ،"فن الحرب"في مؤلفه (thucydides)ثيوسيديس 

حيث عمل ميكيافليي على عزل العمل السياسي عن أي  "األمير"خاصة من خالل مؤلفه 
الذي يرجع الفضل  توماس هوبزنجد أيضا و. مجسدا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة مضمون أخالقي

اقعيون السمة الرئيسية التي يعتبرها الو" الفوضى"هو صقل التصور الرئيسي للواقعيين و له في
  .للبيئة التي تتفاعل فيها الدول 

كبير في تطور شخصيات رئيسية كان لها األثر ال أما في القرن العشرين فهناك ثالث      
  الدبلوماسي المؤرخو (Nicolas spykman)نيكوال سبيكمان الجغرافي :همالنظرية الواقعية و

واضع أسس و 1939الذي نشر سنة  "لعشرينأزمة ا"صاحب كتاب  (E.H carr)ادموند كار
  .Hans morgenthau) (هانس مورغنتو  النظرية الواقعية التقليدية

  :يلي النظرية الواقعية التقليدية ما وأهم األفكار التي تضمنتها     
 على الوحيد فاعلال أنها أي ،للنظام األساسية الوحدة هي الدولة أن الواقعيون يرى •

 .1والحرب الصراع عالم هو العالم أن يرون اكم الدولي، المسرح

 لتسوية مركزية سلطة ودوج عدم أو "البنيوية الفوضى" فان الكالسيكيين للواقعيين وفقا  •
 ةاألم أن حيث ،"امنيا مأزقا" ويثير المعاصر امللنظ األساسية الميزة هو النزاعات

 آمنين، غير محتملينوال اليينالح خصومها تجعل اأمنه عن وبحثها سعيها في الواحدة
 . 2العدائية التفاعالت أنواع من وغيرها التسلح لسباق قويا حافزا يوفر أن بإمكانه هذاو

 عن عبرت المبادئ من مجموعة مورغنتو اقترح" politics among nations" كتابه في •
3:اآلتية هي المبادئ وهذه التقليدية الواقعية مضامين

 

                                                 
1 Hans Morgenthau, « politics among nations the struggle for power and peace »,chapter one, in : 
http://weber.ucsd.edu/mhiscox/240.htm 
 
2Ole.R   Holsti, « theories of international relations » p 4,in : http://www.duke.edu/npfeaver/holsti.pdf 
 
3 Hans Morgenthau,1948, « politics among nations » , in : 

http://www.people.fas.harvard.edu/plan/irnotes07/morgenthau1948.pdf 
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 يعني مما البشرية، الطبيعة في جذورها لها يالت وعيةالموض للقوانين تخضع السياسة -
 هذا علىو واألفكار ةالحقيق بين وتميز القوانين هذه تعكس نظرية تطوير الممكن من انه

 مثلها الدول أن اعتبرت حيث للصراع، تفسيرها في يةالكالسيك الواقعية اعتمدت األساس
 الحروب إلى يقودها ما هوو اآلخرين على للسيطرة فطرية رغبة تملك البشر مثل

  .والتصادم
  .بالقوة المعرفة الوطنية للمصلحة وفقا يتصرف و يفكر القرار متخذ -
 من يتكون عالم في هفان وبالتالي مستمر غير بالقوة المعرفة الوطنية المصلحة مدلول -

 على للمحافظة وسائل عن بحثت أن الدول هذه على يصبح بالقوة، مرتبط بقاؤها دول
  .واالستمرار البقاء هي الوطنية المصلحة تكون هنا ومن تالذا
 طبقت وإن الدول تتخذها التي اإلجراءات في تطبق أن يمكن ال األخالقية المبادئ -

  .معينة ومعطيات لظروف تابعة ستكون فإنها
 المحافظة إلى تهدف سياسة انتهاج إلى الدولة تلجأ الخارجي، محيطها مع صراعها في -

  .نظامها يهدد الذي الخطر تفوق وإمكاناتها قدراتها نبأ تعتبر عندما القائم، الوضع على
 ظتحاف فالواقعية وعميق، حقيقي هو األخرى والمدارس السياسية الواقعية بين الفرق -

 وهو القوة في فقط مصلحة له السياسة لرج نبأ فتقتضي السياسة، مجال استقالل على
 للمجاالت مناسبة يه واألخالقية القانونية المعاييرف السياسة، لدراسة المناسب الوجه

  .لسياسةل ليس و األخرى
 األخيرة هذه بأن ترى حيث الدولية، العالقات حول تشاؤمية رةنظ لها الكالسيكية الواقعية •

 المصلحة قانون هو واحد نقانو يحكمها ،القوة اجل من الدول بين صراع عالقات هي
 مستوى مع طرديا تتناسب يةالقوم مصلحتها تحقيق على الدولة قدرة وان القومية،
 هي االستقرار من نوع على للمحافظة الوحيدة الوسيلة نبأ الواقعيون ويجد هذا. قدرتها

 المتعدد التقليدي القوى توازن نظام فان لمورغنتو وبالنسبة. القوى توازن لىع المحافظة
 المتحدة اتالوالي هفي برزت الذي القطبية الثنائية نظام عكس لذلك، األنسب هو األقطاب
 . المخاطر من العديد يحمل يجده الذي  السوفييتي واالتحاد
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حيث لم واالطروحات للواقعية التقليدية، قد تعرضت لموجة من االنتقادات  هذه األفكار     
ة في هجوما أكثر مما عرفته النظرية الواقعيظرية في العالقات الدولية نقدا وتعرف ن
 من طرف المدرسة السلوكية التي اعتبرت بأن األفكار الواقعية باألخصالتقليدي،  اتجاهها

  .مجرد فلسفة تفتقد للمنهجية العلمية في تحليلها للسياسة الدولية 
  :اآلتي ،للواقعيين التقليدين من انتقاداتأهم ما وجه و     

 والتعاون؟ لسلما يفسر الذي ،فما عالنزا و الحرب تفسر البشرية الطبيعة كانت إذا �
 الطبيعة على اعتمادهم حولوا قد الجدد الواقعيين أن نجد اإلشكال هذا ولمعالجة
1.الدول سلوكيات لتفسير الدولي النظام هيكل إلى البشرية

 

 أي ،الدولية ةالساح في الجديدة الفواعل االعتبار بعين تأخذ لم التقليدية الواقعية إن �
 الكالسيكية الواقعية فطروحات الثانية، لعالميةا الحرب بعد ليةالدو غير الفواعل

 بذلك مغفلة األساسي، الفاعل واعتبرتها ةالدول سلوك حول ساباألس تمحورت
 جوانبها في المتبادلة االعتمادية عالقاتها وأطر ولية،الد المؤسسات سلوك

2.االقتصادية
 

 كيينالكالسي الواقعيين استخدام طريقة في والغموض والتناقض الدقة عدم �
 لكل أن حيث "القوى ميزان"و" الوطنية المصلحة" ،"القوة"مثل أساسية لمصطلحات

 عسكرية قوة هي هل الواقعيون يقصد قوة فأي عدة، معاني المصطلحات هذه من
 بالنسبة كذلك. القوة لقياس ثابت مقياس يوجد ال حيث غيرها، أم اقتصادية أم

 اختالف أن كما أهدافه سبح يفسرها سياسي دقائ كلف الوطنية، للمصلحة
 .المفهوم اختالف في أيضا يساهم ةالوطني التجارب

 ،عدة معان يحمل خراآل فهو الواقعية تستخدمه الذي القوى لتوازن بالنسبة أما
 هو أو الخارجية، ةالسياس في معينة أهداف تحقيق تستهدف سياسة به يقصد فهل

  3. الهيمنة عن بحث أنه أم دولي،ال للنظام متساو وزيعت أو واقعية، لحالة تعريف

التطورات التي استجدت جاه التقليدي للمدرسة الواقعية، وهذه االنتقادات التي وجهت لالت      
جعلت من أصحاب هذا التوجه في العالقات الدولية يراجعون تحليالتهم ة الدولية، على الساح

                                                 
1 Ole.R Holsti, « theories of international relations »,op.cit.,P .6  
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قد جاء و. ة الدوليةدة في الساحالتطورات الجدييف ويحاولون تنقيحها حتى تتكواطروحاتهم و
:  ـهذا التوجه الجديد إلصالح المفاهيم األساسية للواقعية في إطار حركة جديدة عرفت ب

إلى جانب  (Kenneth Waltz)كينيت ولتز بزعامة الواقعة البنيويةو ة الجديدةيالواقع
  .(Giplin) جيبلنو (Krasner)كراسنر

ق لنظرية نموذج دقيرز الجهود لتطوير ات الدولية من أبفي العالق ولتزتعتبر نظرية و        
ما يسميه (يرى فيها أن الحرب يجب تفسيرها بناءا على مستوى النظام واقعية جديدة أو بنيوية، 

أو الثانية  "نظريات الطبيعة البشرية"وليس فقط األولى  )Third Image" الصورة الثالثة" هو 
لماذا الحرب؟ ألنه ال يوجد أي شيء في : و يطرح السؤالوه ")الصورة الخاصة بسمات الدولة"

  1.النظام ليمنعها
كل منها تسعى كبرى ة قوى فإن النظام الدولي يتشكل من مجموعولتز بالنسبة لـ و       

ها، في ظله نجد كل دولة ال تهتم إال بمصالحفوضوي، وأن هذا النظام للحفاظ على وجودها 
يجاد نوع من التوازن بدال من الدخول في صراع مع الخصوم أن الدول الضعيفة تسعى إلغير 

ترغم الدول على جعل األمن قلقها األساسي ولذا فقد  وية النظام الدوليفوض، حيث أن 2 األقوياء
استبدلت الواقعية الجديدة الفرضية التقليدية بأن كل الدول تسعى للحصول على القوة بفرضية أن 

  .البقاءألمن ول الدول تسعى للحصول على اك
فالقوة لديه ليست لغرض يخالف بعض الواقعيين التقليديين،  ولتزوفيما يخص القوة فإن       

فطالما أن البقاء في عالم مستقر لن يتحقق من دونها ك، تعظيم وإنما لنيل استقاللية في السلو
  . 3وظيفة إيجابية تقود إلى التوازن فهي ذات

فإن الواقعية ن بأن القوة هي غاية في حد ذاتها، ليديين الذين يروعلى عكس الواقعيين التقو     
الجديدة تنطلق من مسلمة أساسية وهي أن هدف الدول هو المحافظة على البقاء وعليه تبذل 

بناء األحالف، (ومجهودات خارجية ...) تقوية االقتصاد، بناء القوة العسكرية(مجهودات داخلية 
ألن التوازن الدولي،  من أجل المحافظة على البقاء و استقرار) ...إضعاف األحالف المعادية،

  .ن تبقى القوة والحرب مجرد وسيلةالتوازن هو الغاية في حي

                                                 
1 Ole.R  Holsti, « Theories of international relations », op, cit,p 7 
2Stephen M.Walt, «  International relations : One world, many theories », foreign policy , Washington :Spring 1998,p3  

��J44د H-دة ، ا	#�GJ ا	&��I ا	6آ�، ص     3  
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ال يختلف في هذه  ولتزن فاعل األساسي في السياسة الدولية، فإأما فيما يتعلق بمن هو ال     
التي تمتلك وسائل  سي ألنها الوحيدةفيعتبر بأن الدولة هي الفاعل األسا ،النقطة مع التقليديين

أما الفواعل غير الدول فهي موجودة على الساحة الدولية ولكنها بمثابة الشكل العنف المنظم، 
  .الجديد لتفاعل الدول بآليات جديدة

ن الجدد ينطلقون من طرح صلب جدا بخصوص فصل السياسة الداخلية كذلك نجد الواقعيي      
  :بقوله ولتزعنه ، هذا ما دافع 1نفي أية عالقة بينهما عن السياسة الخارجية و

  "نظرية العالقات الدولية تفقد طبيعتها، عندما تتدخل الخصائص القطرية للدول كأداة تفسيرية للسلوك الخارجي"

وبالنسبة للواقعيين الجدد فإن سلوك السياسة الخارجية لدولة ما يحدده أساسا موقع قوتها في  
   2:ذا يعتمد على متغيرين اثنين هما النسق الدولي وه

  .نصيب الدولة من القدرات التي تمتلكها مقارنة بالقوة األخرى -
  .قطبية النظام الدولي -

أهمية كل من القدرات  بالنسبة للقدرات فهناك شبه إجماع بين الواقعيين الجدد حول
رة األخذ بعين االعتبار مع التأكيد على ضروكمصدر حاسم لقوة الدولة  االقتصاديةالعسكرية و

  . رات الدولة مقارنة بالدول األخرىالحجم النسبي لقد
فإن مبدأ توزيع القدرات ال يحدد فقط هيكل النظام  (Barry Buzan) باري بوزانوحسب 

لتي لها دورها في تشكيل ذلك يؤثر في قدرات الفواعل افي حد ذاته، لكنه إضافة إلى  الدولي
الهيكل ولكن أصبحت تؤخذ  لم يعد ينظر إليه فقط على مستوىالدولي حيث أن النظام  .الهيكل
  . 3العتبار التفاعالت بين الفواعل التي تساهم هي األخرى في تحديد هيكل النظام الدوليبعين ا
وغيرهم من الواقعيين الجدد قد أدخلت مفاهيم  ولتز وجيبلنإن كانت واقعية في الحقيقة      

 أنقادفهذا ال يعني أن هناك واقعية جديدة قامت على ظور الواقعي، ضامين جديدة على المنوم
للواقعية التقليدية وما  وإنما ما يمكن قوله هو أن الواقعية الجديدة هي امتداد .الواقعية التقليدية

الفكرية مع وجود بعض الفوارق ري من الناحيتين اإلبستمولوجية وتكييف نظهي إال إصالح و
  .تطورات الحياة الدولية بتهاالبسيطة التي استوج

                                                 
1 Chris Brown, understanding international relations, New York : second edition , Palgrave ,2001, p75 
2 Jean Jacques Roche, théories des relations internationals , paris : edition Montchrestien, 5eme editions , 2001, p 44 
 
3 Jean Jacques  Roche, op.cit,  p 45-46. 



�ا����� ا������� و �������� ا	����ة ��� أ�اث : ا	��� ا�ول��  11ا �"#�"�2001  

 

 
 

26

بل حاول الرد نفسه يعترف بأنه لم يقم نظريته على أنقاد الواقعية الكالسيكية  ولتزوحتى        
واستحالة إخراج الواقعية لعالقات الدولية ونظرا لتزايد الصفة العلمية في ا على الذين هاجموها

  .الفوضى في حلتها القديمة أضاف إليها قطع نظرية كالبنيوية و
الواقعية البنيوية األول ضمن المنظور الواقعي بين الواقعية الكالسيكية وإن كان الحوار و

بين تيارين ظهر في ظل الواقعية الجديدة فهناك حوار آخر ، )معروفة أكثر بالواقعية الجديدةال(
ن من هيهجومية، حيث يعد ظهور هذين التوجالواقعية الواقعيين هما الواقعية الدفاعية و

  .ات التنقيحية المهمة للواقعيةاإلضاف
من أهم رواد  (Jack Snyder) جاك سنايدرو(Van Ever) فان ايفيرا ، ولتز منويعتبر كل 

 (Fareed Zakaria)فريد زكرياء في حين يمثل التوجه الهجومي كل من ،التوجه الدفاعي
وإن كان كل من . 1 (Erik Labs)ايريك البسو (John Mearsheimer) جون ميرشايمرو

هين يتفقان حول كون األمن يشكل الحافز األكبر لكل الدول في ظل نظام دولي سمته التوج
  .إال أنهما يختلفان حول كيفية تحقق هذا األمن الفوضى

أن األهداف تبرون بأن القوة هي مجرد وسيلة وفهم يع، بالنسبة لصف الواقعيين الدفاعيين
وبالنسبة لهم فإن القوة هي أداة لتحقيق قها هي البقاء و األمن دول لتحقيالرئيسية التي تسعى ال

  . هدفا في حد ذاته تتلك األهداف وليس
في حين يعتبر صف الواقعيين الهجوميين أن الدول تسعى للقوة كوسيلة وكغاية على حد 

فإن كان الدفاعيين يؤكدون على حد أقصى من األمن فإن الهجوميين يشددون على . 2السواء 
  .الهجوم هي األنسب لتحقيق األمنلتأثير وأن إستراتيجيات التوسع واقوة وأقصى من ال حد

ويرون  ،ن أنه ليس للدول مصالح كبيرة في الغزو العسكرييفترض الواقعيون الدفاعيو      
، أن التكاليف المترتبة عن السياسات ذات النزعة العسكرية تفوق عادة الفوائد المرجوة منها

لحروب التي تخوضها الدول الكبرى غالبا تكون نتيجة الشعور بالخطر أو الثقة لذلك فإن ا
فإن فوضوية النظام الدولي تجعل  ،أما بالنسبة للهجوميين. 3الكبيرة في نجاعة العمل العسكري 

  .ي ظهور مفاجئ لقوة بإمكانها التأثير على الوضع القائمالدول تعمل على تعظيم قوتها تحسبا أل
                                                 
1Stephen M, Walt, « International relations, one world, many theories » ,op.cit., p 3 
 
2Liu Feng, & zhang  Ruizhuang,« the typologies of realism” , departement of international relations, nankai university, 
in :  
http://www.irahina.org/en/pdf/liu&zhang.pdf 
 
3 Stephen  M.Walt, « International relations, one world, many theories », op. cit., p 3 
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ن بشأنه وقد طرحوا مفهوم ، فإن الواقعيين الهجوميين متشائموما يخص التعاونفيو       
لقلق بشأن يعتبرون بأن الفوضى تدفع بالدول إلى االمكاسب المطلقة وية والمكاسب النسب

ويبررون ذلك بكون أن الدول التي تستحوذ على مكاسب . المكاسب المطلقة من خالل التعاون
  1.وى بينما يصبح شركاءها أكثر هشاشةبالتدريج أق تفوق مكاسب شركائها ستصبح

فالتعاون ينبغي أن يأخذ صيغة التحالف المؤقت ألن حليف اليوم قد  ميرشايمرحسب و       
أهداف الدول وبالتالي ز بتضارب مصالح ويكون عدو الغد في عصر العولمة الذي يتمي

ويجب على رؤساء الدول . للدول المكاسب المطلقة بالنسبة فالمكاسب النسبية تبقى أهم من
  .2 مواصلة سياساتهم األمنية إلضعاف قوى أعدائهم بزيادة قواهم النسبية على اآلخرين

جهات السياسة الخارجية يمكن أن نلمسها في تو مضامين وأفكار المنظور الواقعي إن       
. ونهاية الحرب الباردة تيسواء في فترة الحرب الباردة أو بعد انهيار اإلتحاد السوفياألمريكية، 

فأوالها أهمية كبيرة التفكير اإلستراتيجي األمريكي،  كانت فكرة توازن القوى تسيطر علىحيث 
الواليات المتحدة لجأت  ولهذا نجد . حدوث نزاع شامل خاصة في ظل جو دولي ينذر باحتمال

وتحسبا لما يمكن أن ي رب أوروبا لمواجهة الخطر السوفييتلف الناتو مع دول من غإلى عقد ح
  .يستجد
الواليات المتحدة كقوة كبرى  ي برزت ب الباردة وسقوط اإلتحاد السوفييتومنذ نهاية الحر      

لذلك نجدها عملت على تعظيم قوتها  ،مصممة على البقاء في وضع مهيمن في النظام الدولي
رة وهذا ما يجسد فكوفي نفس الوقت أصبحت منشغلة بشكل متزايد بالقوة المتعاظمة للصين 

  .أهمية القوة للواقعيين 
كأنه قد طغت عليها و بديوإن كانت السياسة األمريكية بعد نهاية الحرب الباردة قد       

 بوش بفكرة النظام الدولي الجديد خاصة بعد أن نادى الرئيس جورج ،األفكار الليبرالية
الل الحرب التي قادتها الواليات الذي ظهر من خ ،المشتركرورة العمل الدولي الجماعي ووض

-2/8/1990(المتحدة مع المجموعة الدولية ضد العراق بعد غزوها الكويت من 
ة أو العمل كذلك سياسة كلينتون الخارجية التي أطلق عليها البعض باإلنساني ،)28/02/1991

   .االجتماعي

                                                 
1 Ibid 
2Steven  L.Lamy,« contemporary mainstream approaches : new-realism and new-liberalism », in : John Baylis& Steve 
Smith :the Globalization of worl Politics  ,oxford: oxford university press, third edition , 2005 , p211 
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حول السياسة الدولية ال  تبين بأن المفاهيم الواقعية 2001سبتمبر  11فإنه وبعد أحداث      
اتخذت من األمن  األمريكية، فإدارة جورج ولكر بوش تزال تسطر التوجهات الخارجية

يهدد األمن األمريكي إلتحاد السوفييتي اك عدو خلف اوأصبح هن .ةمصلحتها القومية الرئيسي
لواليات أصبح على ا الذي عرف باإلرهاب،هذا العدو  ة،األمن الدولي بصفة عامبصفة خاصة و

  .تها العسكرية من أجل القضاء عليهالمتحدة أن تلجأ إلى قو
فبعد أن ساد االعتقاد لفترة بأن المفاهيم الليبرالية أصبحت طاغية على السياسة الخارجية       

 والقوة والتوسع، واقعية كاألمن أرجعت بقوة مفاهيم 2001سبتمبر  11فإن أحداث ، األمريكية

قتصادي وتعويضه للمتغير العسكري ويعد مجال لتأكيد أهمية المتغير االفأصبح واضحا انه ال 
  .التواجد العسكري األمريكي في أفغانستان خير دليل على ذلك

م الهجوميين جية التوسع والهجوم التي يعتبرها الواقعيون وخاصة منهيكذلك إسترات      
واليات المتحدة األمريكية هذه انتهجت ال 2001سبتمبر 11بعد أحداث  ضرورية لتحقيق األمن،

  .2003حربها على العراق في اإلستراتجية بوضوح في تدخلها في أفغانستان وكذلك 
يجية وإن كانت المفاهيم الواقعية تبدو طاغية نوعا ما على التوجهات اإلستراتلكن         

دها انطالقا من جية خالل الحرب الباردة وبعيوأنه يمكن تفسير وفهم هذه اإلسترات األمريكية
إال أن ذلك ال يعني بأن المنظور الواقعي يفسر كل ما  ليالت الواقعية للعالقات الدولية،التح
م المنظور الليبرالي الذي يعد من أهحيث ال يمكن التغاضي عن  .ستراتيجية األمريكيةق باإليتعل

جيات ياإلستراتياسات ولدور البارز في بلورة السالذي كان له االمنظورات المنافسة للواقعية و
  .األمريكية

  
  المقاربة الليبرالية:الفرع الثاني

فإن المدرسة في مجال دراسة العالقات الدولية، إذا كانت الواقعية هي المدرسة المهيمنة 
  . (1)الليبرالية دائما ما تدعي بأنها البديل التاريخي للواقعية

ية هي عالقات صراع دائم تبحث فيه الدول ن العالقات الدولوان كانت الواقعية ترى بأ       
ا لقيمة التعاون فإن المدرسة الليبرالية هي أكثر مدارس العالقات الدولية إمالء األمن،عن 

                                                 
 .53، ا	#�GJ ا	&��I ا	6آ�، ص  �5!�م ا��و�' 4!���ت و إ������تا��Jد H-دة،   (1)
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تنظر إلى النزاعات على أنها الطبيعية في العالقات الدولية و فتنظر إليه على أنه الحالة الدولي،
  .االستثناء

التي أقرت وجود الدولة القومية  1648" وستفاليا"بمعاهدة  ارتبطت نشأة الفكر الليبرالي    
مما أدى إلى انتشار حالة من عدم الرضا في  بأن الحرب هي حق يمكن ألي دولة ممارسته،و

الذين استنكروا استعمال الحرب ممن وضعوا أسس الفكر الليبرالي وصف العديد من المفكرين 
  .كأداة من أدوات السياسة الخارجية

لثالثة من اشهر فالسفة  19و 18القرنين  مكن إيجاد األسس الفكرية الليبرالية في كتاباتوي    
 (Adam Smith )، آدم سميث(John Stuart mill)جون ستيوارت ميل:وسياسيي هذا التقليد وهم

عندما قدم  "الليبرالية الجمهورية"في كانط فنجد إسهامات، 1(Emannuel Kant)وايمانويل كانط 
أين  1790حول اآلثار المترتبة للحكومة الجمهورية على السياسة الخارجية في بدايات نظريته 

هذه طورها الحقا المفكرون  كانطأفكار يل من الجمهوريات الحديثة النشأة، كان هناك عدد قل
 Francis) فرنسيس فوكوياما إلى غاية (Woodrow Wilson)وودرو ويلسنالليبراليون من 

Fukuyama) .حيث قدم نظريته حول ، "الليبرالية التجارية"فتظهر في  سميثهامات أما إس
الحمائية في عالم ال تزال ظيمية على حرية التبادل التجاري، والتنلسوسيوإقتصادية والضغوط ا

 بروسفي اآلونة األخيرة باحثون ليبراليون مثل القوى الكبرى،  (*)تهيمن عليه مركنتيلية
فنجد أفكاره  ميلبالنسبة إلى و. جود عالقة بين التجارة والسالموأكدوا  (Bruce Russett)راست

، تخمينات منهجية حول تأثيرات الظواهر الثقافية الجماعية، حيث قدم "الليبرالية المثالية"في 
كمهيمن موضعي للمنظمة القيم العالمية التي كانت في عصر معين تنشأ فقط الهوية الوطنية و

الحكومة مع تلك القيم  المفتاح الحاسم لسلوك الدولة هو مدى تطابق فانله السياسية وبالنسبة 
المرتبط  "تقرير المصير" بإعالنه لمبدأ  ويلسنهو ما أظهره مفكرون ليبراليون أمثال الوطنية و

  .2بالقيم الديمقراطية 
بع ات الدولية في القرن الساإن كانت بدايات تأثير الفكر الليبرالي في مجرى العالقو       

الثانية وهي الفترة بين الحربين العالميتين األولى وفإن أعلى تدفق له كان في فترة ما العشر، 
                                                 
1 Andrew Moravcsik, « Liberal International Relations theory : A social scientific Assessmen », weatherhead center 
for international Affairs , Harvard University, paper No.01-02, April 2001, p 21  
 

(*)  ��.���ت �-ار) P: ا	3�ن : ا	#�آ��c ي��P ر����ف أ��� �� ���ر�� و ا	#�آ���.�� ه: ����&L إ	* آ.#� ��آ��: ا �+�	�� و ���:  15و ��.��و ا	#�آ�
:4�e	#"�أ ا	دن ��4&� أ�� ا��� >� <�.H �P-��� �3-م ه6ا ا	��� H.* �"�أ�< أ�����< أو	�#� ���K R-ة ا	�و	� �#�ى �� J�����د و  Kf	 �	و�	ا <�J-� *.H 3-م�P

�#�� <Hد د���KU� ��	ا�"��U� L	�Qو ��.���آ�#.	 >��3� .��� hدم �#�< �< أg� ا	#�
2Andrew Moravcsik, « Liberal International Relations theory : A social scientific Assessment »,op.cit, p 21-22 
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 8 بإعالنه في ويلسنحدث تطور كبير على يد الرئيس األمريكي حيث . ثاليينالمسماة بفترة الم
اسة اسة القوة بسيأول محاولة دولية الستبدال سي تشكيل عصبة األمم، التي تعد 1918جانفي 

بمعنى أنها كانت تمثل تطبيقا لواحد من أهم مبادئ المدرسة الليبرالية في . األمن الجماعي
التي كانت تحمل  في نفس التاريخ عن مبادئه األربعة عشر ويلسنكما أعلن ، 1العالقات الدولية 

  :ومن ضمن هذه المبادئطابعا ليبراليا 
بين إيجاد مساواة في الشروط االقتصادية ية ومكان لجميع الحواجز االقتصاداإلزالة بقدر اإل -

  .المشتركة في صيانتهالدول الموافقة على السالم و
فال تكون هناك أي تفاهمات  ،أن العالقات الدولية تقوم على مواثيق سالم عامة ومفتوحة -

  .  2إنما هناك دبلوماسية علنية أمام الجميع وع كانت ودولية خاصة من أي ن
غير أن األمل في عالم  جديد بإنشاء هيئة األمم المتحدة، ث الفكر الليبرالي منوقد تم بع      

فسرعان ما انتهى ببداية  ،تدفع إلى تحقيقه منظمة دولية لم يدم سوى لفترة قصيرةأكثر سلما 
  .الحرب الباردة و العودة لسياسات القوة

اقعي في دراسة العالقات ومنذ بداية الحرب البادرة ظهرت هيمنة واضحة للمنظور الو      
ير الحالة الدولية في تلك الفترة وهي فأعتبر بمثابة المنظور األصلح الذي استطاع تفس ،الدولية

  .الغربيات القوة بين المعسكرين الشرقي والحالة التي غلب عليها الطابع الصراعي وسياس
تأتي  حيث الية الجديدة،لعشرين برزت الليبرإال أنه ومع بداية التسعينات من القرن ا       

نظرية ويفترض أصحابها أن االندماج اإلقليمي كأرضيات لهذه الدراسات االندماج الوظيفي و
التقدم يتحقق ببناء شراكة متعددة بين الدول بالتنازل عن جزء من سيادتها لخلق مجموعة السلم و

  .3االستجابة للمشاكل اإلقليمية تصادي ومندمجة لترقية النمو االق
 (Robert Keohane) روبرت كيوهانو (Joseph Nye)جوزيف ناييعتبر كل من و       

فترى  .ادلاالعتماد المتبوراء الوطنية و مفهومي ماالتي تشكل معها  مؤسسا الليبرالية الجديدة
ات الشركات المتعددة الجنسيالدول تدخل المنظمات العالمية و الليبرالية الجديدة أنه إلى جانب

ة، وبالنسبة لليبرالية الجديدة فإنه من خالل ت غير الحكومية في تشكيل العالقات الدوليالمنظماو

                                                 
.58، ا	#�GJ ا	&��I ا	6آ�، ص و إ������ت  ا�5!�م ا��و�'  4!���ت��Jد،H-دة،   1  

2 Wilson Woodrow, 1919  from the source :" the essential document of american history " , in: 
http://www.robelpeacelaureates.org/pdf/woodrow_wilson.pdf 
 
3Steven L, Lamy, « contemporary mainstream approaches : new-realism and new-liberalism »,op.cit., p 213 
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يمكن للدول تحقيق رادع إضافي قوي من خالل التلويح  ،االتفاقيات التجارية الدوليةالمنظمات و
 .1بالعقوبات التجارية في وجه الممارسات غير المشروعة 

  :سية هيثالثة تيارات رئي و للفكر الليبرالي 
  .الذي تتخذ منه الليبرالية الجمهورية فرضية أساسية لها: السالم الديمقراطي *
  .الذي تؤكد عليه الليبرالية التجارية وتعتبره مهما لتحقيق السلم الدولي :اإلعتماد المتبادل  *
التي ترى بأن إنشاء وتعزيز دور المؤسسات المالية و االقتصادية :الليبرالية المؤسساتية*

  .2الدولية هو الركيزة األساسية لبناء السلم العالمي
  :السالم الديمقراطي -1

أن الدول الديمقراطية ال "  تتلخص أراء أنصار السالم الديمقراطي في فكرة مفادها

 James lee) جيمس لي ري وحسب تفسيرات بعض الباحثين من أمثال ."تحارب بعضها البعض

Ray)مايكل دويل ، (Michael Doyle)،فإن الدول الديمقراطية تتبنى معايير التوفيق التي  و راست
 .3تمنع استعمال القوة ضد جماعات تتبنى نفس المبادئ

ط بحيث ترجع جذوره إلى الفلسفة السياسية لكان ،قدم فكرة السالم الديمقراطيورغم 
ان دراسة أن النقاش حول السالم الديمقراطي في ميدوكتاباته في القرن الثامن العشر، كما 
ه اإلسهام األكبر في هذا الذي كان ل دويلمع كتابات  ،العالقات الدولية كان مع بداية الثمانينات

  . االتجاه
 انتهاءو 1990قد فجر أكثر منذ عام  مقراطيتمام الباحثين بموضوع السالم الديإال أن اه     

 the end » )و االنسان االخير نهاية التاريخ(الحرب البادرة، خاصة مع الكتاب الشهير لفوكوياما

of history and the last man »  قراطي،مصداقية إضافية لفكرة السالم الديمالذي أعطى 

  .الديمقراطية يمثل عملية ال رجعة فيهاعلى أن التحرك نحو السالم وفوكوياما  بتأكيد
ا للطرح فإن السالم الديمقراطي يعتبر تحوير (Stephen Walt)ستيفن وولتوحسب      

ها قد تدخل في لكن طية نادرا ما تحارب بعضها البعض،المبكر القاضي بأن الدول الديمقرا
فالمعايير الليبرالية قائمة على  مقراطية،المقصود هنا الدول غير الديو .حروب ضد دول أخرى

لتي اة بين هذه الدول ومما يسهل العالق الديمقراطية يمكن التنبؤ بسلوكها،افتراض أن الدول 

                                                 
1 John Baylis, & Steve smith, the Globalization of world politics , op.cit., p 158 
2 Steven L.lamy,op.cit, p 158 
3 Stephen M,walt, « international relations, one world, many theories», op.cit., p 3 
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وفي الوقت نفسه ليس بإمكان الدول الديمقراطية أن تثق  .ادة مبنية على السالم والتعاونتكون ع
لتالي ال يمكن بالديها قواعد واضحة تحكم سلوكها وإذ ال توجد  ،بنظيراتها من غير الديمقراطية

 .2لةمضلالدولي إلى صراعات غير ضرورية و وهو ما قد يجر المجتمع1 .التنبؤ بهذا السلوك

  3:و إضافة إلى ذلك فإن السالم الديمقراطي يشمل مجموعة من المبادئ مثل 
  .طيات تميل إلى تغليب الحروب التي تحارب فيها مع دول غير ديمقراطيةالديمقرا •
في حروبها التي تخوضها ضد بعضها البعض تتكبد الديمقراطيات خسائر أقل ووقت أقصر  •

  .راطيةمن تلك التي تخوضها ضد دول غير ديمق
الدول الديمقراطية عندما تجد نفسها في خالف مع بعضها البعض فإنها تختار أكثر الوسائل  •

وتفسيرات السالم الديمقراطي تقع عادة في واحدة أو مزيج من ثالث  .السلمية لحل الخالف
  :4فئات رئيسية هي 

يات األخرى أو مكانة المؤسسات الديمقراطية في تقييد قدرة القادة على محاربة الديمقراط �
  .ببساطة تجعلهم مترددين في اختيار الحرب

القيم المشتركة بين الدول الديمقراطية تجعل من هذه الدول ترى الثانية مسالمة وغير  �
  .مهددة

  .الديمقراطية تميل إلى تعزيز الترابط االقتصادي مما يقلل من احتمال الحرب �
بانتشار الديمقراطية وتبني قيمها من طرف  أنهأنصار السالم الديمقراطي يجدون  وإن كان     

يجدان بأن  (Edward Mansfield)ادوارد مانسفيلدو سنايدرفإن كل من  ،الدول سيعم السالم
الدول في المراحل األولى من التحول الديمقراطي تكون معرضة للمشاركة في الحروب بصفة 

  5.خاصة مما يجعل األمور أسوء
يرى بأن المعدل المنخفض نسبيا للنزاعات بين الديمقراطيات  (Joan Gowa) واقجون  و     

اكمة باعتبارها تحث على السالم، ال يرجع إلى نوعية األنظمة السياسية الح 1945بعد عام 

                                                 
1 John Macmillan, « Liberalism and the Democratic peace », Marburg :  paper  presented at ECPR , 2003, p 1 in  
2 Ibid. p 9 
3Thomas S.Szayna& Daniel  L.Byman, the energence of peer competitors  a framework for analysis, Rand 
ARROVO CENTER,2001 ,p 148. 
4 Thomas S.Szayna& Daniel L.Byman, «  the emergence of peer competitors  » , op.cit., p 149 
5 Jack Snyder& Edward Mansfield, « Democratic transitions, Institutional Strength, and war » , international 
organization, vol.56, No.2.spring 2002, p 330 
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أن للدول الديمقراطية ي ثنائي القطبية في تلك الفترة، وإنما يعود إلى طبيعة النظام الدولو
  .1إلتحاد السوفييتي أكثر منها تقاسم قيم ديمقراطيةمشتركة في احتواء اثلة ومصالح متما

قد اتخذت من  المالحظ للسياسة األمريكية بعد الحرب الباردة سيجد أن هذه األخيرةولعل     
فأصبح نشر القيم الديمقراطية وما  ،مبررا لسياساتها التوسعية" أطروحة السالم الديمقراطي"

حجة للتدخل األمريكي في الكثير من القيم،  ات وحقوق اإلنسان وغيره منتشمله من حري
 ،2003للتدخل األمريكي في العراق مناطق العالم إن كان ذلك عسكريا كما هو األمر بالنسبة 

بحيث تربط الواليات  المشروطة للدول غير الديمقراطية،أو غير عسكري من خالل المساعدات 
كل هذا  ة  من أنظمتها السياسية، غير أنألخيرالمتحدة مساعداتهما لهذه الدول بأن تغير هذه ا

الدول أو لمصلحة السالم لمصلحة هذه سيصب في المصلحة األميركية و ليسفي األخير 
  .العالمي

ي يقود إلى الحرب فإن هذا التحول الديمقراط عن كون مانسفيلد وسنايدر وكما جاء حسب     
فعوض أن تتحول العراق إلى  ذلك، حاليا هو خير دليل على المشهد الدموي في العراقفعلي و

من هنا يتضح تحولت إلى ساحة قتال وفوضى و اطية كما زعمت الواليات المتحدة،دولة ديمقر
هو في األخير  ،أن السالم الديمقراطي وما يروج له من أفكار تبدو مثالية وتخدم السلم الدولي

ابتعد نتيجة لهذه  مريكية،ال يخدم سوى المصالح األ ومن خالل الممارسات األمريكية أصبح
من أجل الوصول إلى السالم  كانطالممارسات عن أصوله وجذوره الفكرية التي وضعها 

  .العالمي
  

  :االعتماد المتبادل -2
 هبأنه أصحابفيه حيث يرى  أهم تيارات المدرسة الليبرالية، يعتبر االعتماد المتبادل من

وذلك ألن أي دولتين توجد بينهما عالقات  .وسيلة مهمة توصل المجتمع الدولي إلى السالم
كذلك خوفا ، اقتصادية وثيقة ال يمكن أن يتحاربا الشتراكهما معا في التجارة وتداخلهما اقتصاديا

  .يؤثر النزاع بينهما على رفاهية المواطنين في كل منهماأن من 
(1)"االعتماد المتبادل المعقد"بمفهوم  كيوهان ونايوقد جاء كل من       

وجود قنوات الذي يعني ، 
وتعتبر المدرسة . ة العديد من األشخاص والمؤسساتمتعددة للتفاعل عبر الحدود بواسط

                                                 
1Joanne  Gowa, « the democratic peace ofter the cold war, Departement of politics », prinston : prinston university , in : 
http://web.edu/polisci/research/wip/dempeace_final-pdf 
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الليبرالية المنظمات الدولية إحدى أهم قنوات المجتمع الدولي ألنها تساعد الدول الضعيفة على 
  .(2)مواجهة الدول القوية من خالل وجود تلك الدول في إطار واحد

أن عولمة األسواق العالمية وظهور الشبكات عبر فكرة مفادها طرح بعض الباحثين  وقد     
كلها  ،االنتشار السريع لتكنولوجيا االتصاالت الكونيةالمنظمات غير الحكومية والوطنية و

ساهمت في تقويض صالحيات الدول وحولت االهتمام من مسائل األمن العسكري إلى قضايا 
فإن القدرات  ،وعلى هذا األساس ووفقا لمفهوم االعتماد المتبادل1. تماعياالقتصاد و الرفاه االج

وطالما أن المجتمعات . العسكرية تصبح قليلة األهمية بينما تزداد أهمية القوة االقتصادية
كون المانع الرئيسي سي فإن ارتفاع كلفة فك هذه االرتباطات ،أصبحت مرتبطة ببعضها اقتصاديا

مدى االرتباط تظهر أهمية العوامل االقتصادية وو .كات انفرادية للدوللنشوب نزاعات أو تحر
التي تعتبر المنعرج الرئيسي لمفهوم ، 1973رول الدولي في هذا المجال من خالل أزمة البت

  .االعتماد المتبادل
  
  :الليبرالية المؤسساتية -3

الليبرالية  ي األحدث ضمن المدرسة الليبرالية، وإن اعتبرتيعد االتجاه المؤسسات
بأن  هناك من الليبراليين من يرىفإن  ولتز،بمثابة الرد على الواقعية الجديدة لـ  المؤسساتية

وأن الذي قامت به  ،فكرة المؤسساتية الليبرالية الجديدة هي قائمة منذ إنشاء األمم المتحدة
  .2النظرية المؤسساتية هو مجرد تطوير لتلك األفكار الموجودة بالفعل

هو أن المؤسسات الدولية تساعد الدول على التغلب على ومضمون الطرح المؤسساتي       
حيث  ،3ية لصالح فوائد أكبر للتعاون الدائم الح اآلنأنانيتها عن طريق تشجيعها على ترك المص

أن الدول تتعاون مع بعضها البعض من خالل أطر مؤسسية دولية تتيح لها تخفيض تكاليف 
وتخفض احتمالية لجوء بعض الدول إلى استخدام ا وتمدها بالمعلومات، التي تبرمه الصفقات

بالتالي تصبح الدولة مهتمة بمكاسبها المطلقة . 4أساليب غير مشروعة مثل الغش و التدليس
ألنه وحسب رؤية النسبية كما يدعو له الواقعيون،  للتعاون الدولي عوض االهتمام بالمكاسب

                                                                                                                                                                  
(1) Andrew  Moravcsik, «  Liberal International Relations theory : Asocial scientific Assessment » , op.cit., p 31. 

 .70، ا	#�GJ ا	&��I ا	6آ� ، ص  4!���ت و إ������ت ا�5!�م ا��و�' ��Jد H-دة،  (2)
1 Stephen M, walt, « international relations, one world many theories », op. cit., p 4 

GJ�.89، ص Z�4 ا	# 2  
3Ibid.p  2  

.Z�483 ا	#�GJ ، ص  4  
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 ،المتعاونة ضمن اإلطار المؤسساتي الواحدة وجميع الدول المشتركالليبراليين المؤسساتيين فإن 
بغض النظر مكاسبها الخاصة،  ومن ثم فهي تدعو دول العالم للنظر إلىمن التعاون  ستستفيد

  .عن المكاسب التي ستحصل عليها الدول األخرى نتيجة للتعاون الدولي
يشير  مكاسب المطلقة للتعاون،تفضيل ال وكرد على االتجاه المؤسساتي في جانب        

إلى  (Stephen Krasner)ستيفن كراسنر و (Joseph Greco)جوزيف جريكو الواقعيون من أمثال
أن الفوضى تجعل الدول قلقين بشأن المكاسب المطلقة من خالل التعاون باإلضافة إلى الكيفية 

التي تستحوذ على مكاسب حيث أن الدول  ،التي توزع وفقها هذه المكاسب بين الدول المتعاونة
  .تفوق مكاسب شركائها ستصبح بالتدريج أقوى ويصبح شركاءها أكثر هشاشة

د إن المضامين الليبرالية التي تظهر من خالل اتجاهات المدرسة الليبرالية الثالث االعتما       
هذه  لمؤسساتي،ا االتجاهم الديمقراطي في االتجاه المثالي والسال المتبادل في االتجاه االقتصادي،

المضامين وإن لم تكن سائدة على نفس الوتيرة في السياسة الخارجية األمريكية إال أن هذا ال 
  .يمنع من كونها كانت ذات تأثير واضح في هذه السياسة

سات السياسة الليبرالية إطارا نظريا سائدا لمماررستين الواقعية وكل من المد توإن شكل      
الباردة فإن هناك نظرية أخرى بدأت معالمها تتبلور مع نهاية الحرب  الخارجية األمريكية،

ية على أفكارها قد ساهمت نهاية الحرب الباردة في إضفاء الشرععرفت بالنظرية البنائية 
اد الليبرالية قد نجحت في إيجية وعلى عكس نظريتيها الواقعية والنظرية البنائف ومضامينها،

أرجعته إلى الثورة التي أحدثها ميخائيل غورباتشوف في السياسة و تفسير لنهاية الحرب الباردة
  .(1)الخارجية السوفيتية باعتناقه أفكارا جديدة كاألمن المشترك

من المدرستين الواقعية و الليبرالية تركزان على العوامل المادية فإن كل وإن كانت       
أول من  (Nicholas Onuf) يكوال اونوفن يعتبرو .البنائية تركز على تأثير األفكار المقاربات

  . (2) 1989استعمل مصطلح البنائية في دراسة العالقات الدولية سنة 

 الكسندر ووندت وإدراك تصوروالبنائية كمنظور عام في العالقات الدولية واعتمادا على      
(Alexander Wendt)  ،(3)لتالية فهي تنطلق من االفتراضات األساسية االملقب بأب البنائية :  

  .الدول هي الوحدات األساسية للتحليل �

                                                 
(1) Stephen  M.Walt, « international relations, one world, many theories » ,op. cit., p 4   
(2) Alexander, Wendt, social theory of international politics, Cambridge: Cambridge university press, 1999, p 1. 

(3) ، :	��J �i��	ا �"H ��5� ت ا������و ا�5! ���ه�ت ا����9����� ا��5!�� "' ا���23ت ا��و��� ��; اCاY�	+"�� : ،ا	ا ،Gز�-�دار ا	;.�و��4 	.�=� و ا	
 .323، ص 2007ا�و	*، 
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  .تذاتانية البنى األساسية للنظام القائم على الدول �
  .تتشكل هويات ومصالح الدول في إطار نسق مترابط بفعل البنى االجتماعية ضمن النظام �

يث ح وإنما هي نتاج ما تصنعه الدول ائيين فان الفوضى ليست معطى مسبق،وبالنسبة للبن     
بهذا أعطى تصورا جديدا لفهم سلوك فيما بين الدول و أن الفوضى مبنية اجتماعياووندت أعتبر 

  1:الدول بتبنيه لتركيب نظري يقوم على 
  .دور األفكار الذي يتعدى دور القوة المادية �
  .كيفية تحديد الفواعل لهويات البنيات المادية �
  .التنبؤاتم المفاهيم والنظام التذاتاني للبنيات والذي يتكون من انسجا �
 .فالهويات هي قاعدة المصالح الهويات هي التي تحدد المصالح والسلوكيات �

  :  2وبناءا على هذا فإن السلوك الخارجي للدول يرجع حسب البنائيين إلى العوامل التالية     
  :العوامل المجتمعية المؤثرة في السلوك الخارجي للفواعل  -اوال

  .تماعية في تشكيل السلوك الخارجيدور التنشئة االج  -
  .السلوك الخارجيلقوة المادية في تشكيل البنيات والمعرفة إلى جانب اأهمية األفكار و -

  :دور الهويات و تأثيرها على سلوكيات الوحدات ومصالحها  -ثانيا

اتية هنا يصبح الفاعلون الدوليون يتخذون قراراتهم على أساس المعايير أي بخلفية العوامل الذ
من خالل التجربة الثقافية و التاريخية وهكذا فإن السلوكيات الناتجة تعتبر متغيرا تابعا للمتغير 

يرة هي المحددة لمختلف األهداف هذه األخأن حيث  ،المستقل المتمثل في المعايير و الهويات
  . 3مصالح األطراف بتوجيهها لصانعي القرارو

يه كل مريكية فإن كان المهيمن النظري عليها تداولت علبالنسبة للممارسات الخارجية األو    
لى األمريكية بناءا ع تفسير االستراتيجيات إال أنه ال يمكن إنكار إمكانية من الواقعية والليبرالية،

فإن السياسة الخارجية  (David campbell)دفيد كامبل فحسب .األفكار والتصورات البنائية
التي تأثرت ة الهوية الوطنية األمريكية ولى فرضية حماياألمريكية تأسست قبل كل شيء ع

                                                 
1 Frédéric Charillon, «  politique étrangère nouveaux regard » , paris : critique internationale ,  presses de science po,  
2002,  p7 
2 Audie Klotz, & Cecilia lynch, « Le constructivisme dans la thèorie de relations internationales » ,                      
critique internationale ,paris : presses de science po,  no.02, hiver 1999, p 52 
3 Henning Bockle& Volker Rittberger& Wolfgang Wagner, «  Norms and foreign policy : constructivist foreign policy 
theory », center for international relations Peace and conflict studies, institute for political science, university of 
Tubingen, in :  http://www.uni-tuebingen.de/ussi/spi/taps/tap34a.htm 
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إظهار باردة مركزة على تحديد وبالتهديدات الشيوعية وهكذا ظلت خالل الحرب البصفة خاصة 
 : 1950حيث قال كينان في عام  ،الخطر السوفيتي

 "هذه الشيوعية ينظر لها كأزمة لحضارتنا"

ملون مع اإلتحاد السوفيتي بمنطق المتخلف المهدد كان كل من نيكسون وكارتر وريغان يتعاكما 
  . 1للتحضر األمريكي و الغربي 

عتبر التدخل اإلنساني األمريكي في الصومال في عهد الرئيس من ا هناك من البنائيينو    
وكذلك األمر بالنسبة للتدخل األمريكي في العراق  .القيم األمريكية كلينتون بمثابة الدفاع عن

جورج بوش األب الذي تمكن من حشد الرأي العام األمريكي لصالح الحرب كم حفترة  1990
أن دخول الواليات المتحدة هذه ون هذه الحرب أساسها هو أخالقي، وعلى العراق انطالقا من ك

  .كونها تدافع على الخير في العالمالحرب هو ل
 11بعد أحداث ن ذلك فبل على العكس م ،لم يختلف عن سابقيهولكر بوش جورج و      

ظهر للعالم كله أن التوجهات الخارجية األمريكية أساسها وكما يبدو من ، 2001سبتمبر 
من خالل  ،الحضارة الغربيةألبيض هو الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية وخطابات البيت ا
الجديد الذي أصبح يهدد تلك القيم وحل مكان الخطر الشيوعي، وهو اإلرهاب محاربة العدو 

  .األصولية اإلسالمية بصفة خاصةعامة و
لكن وإن كانت البنائية قد قدمت تفسيرات حول التوجهات الخارجية  األمريكية وأرجعت 

الواليات  يجد بان (Chris Brown)كريس براون يم والهويات واألفكار، فإنأساسها إلى الق
ايير مهددة وما الذي يجب المتحدة وحلفائها أصبحوا لوحدهم قادرين على تحديد متى تكون المع

.             2وهنا تظهر مشكلة إمكانية ممارسة هذا التقدير لخدمة المصالح الخاصة. أن يفعل تجاه ذلك
يمكن التوصل إليه من خالل هذا الحوار النظري للتوجهات الخارجية األمريكية هو ولهذا فما 

لمصلحة القومية األمريكية سواء كان جياتها وفق ما يتماشى مع ايكون هذه األخيرة تضع إسترات
  .ذلك يتطابق مع التصورات الواقعية أو الليبرالية أو البنائية للعالقات الدولية

  
  

                                                 
1 Toru Oga, « from con structivism to Deconstructivision : theorising the construction and almonation of identities » in :  
http://www.isanet.org/portlardarchive/oga.html 
2Chris brown: « the normative Framework of post-cold war international relations » in lawson Stephanie: The new 
Agenda for international relations: from polarization to Globalization in world politics ,oxford: Blackwell 
publishers, 2002, p 151 
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  التدخلية   مريكية بين النزعتين االنعزالية اإلستراتيجية األ: المطلب الثاني

صناع جد األكاديميون وو انتهاء فترة االستقطاب الدولي الثنائي،منذ نهاية الحرب الباردة و      
 .لمالئم ليحل محل الهيكل المنصرمالقرار أنفسهم يحاولون البحث عن هيكل النظام الدولي ا

أن الواليات المتحدة ستنسحب من التشابكات الدولية  ،األولى :نظر رئيسيتينوكانت هناك وجهتا 
ثير ستمر في إنفاق الكما لم يعد هناك أي عدو كبير أو أي سبب واضح يجعل الواليات المتحدة ت

، ترى بأن الواليات المتحدة ستكون قادرة على التأثير الثانيةو .من المال بوصفها شرطي العالم
حيث أن بروز الواليات المتحدة كقوة عظمى وحيدة  المية كما لم يسبق لها ذلك،في السياسة الع

يمنة األمريكية في تحدي الهلقوة أخرى أو مجموعة من القوى لت متبقية لن يفسح المجال
  .المستقبل

ات الخارجية وبناءا على هذا ظهرت صيغتان في الدوائر الفكرية األمريكية حول التوجه    
  .التوجه التدخلي في الشؤون الدوليةتمحورتا حول التوجه االنعزالي و للواليات المتحدة،

  

  النزعة االنعزالية :الفرع األول

تأصال ونشأت في البداية من الشعور ستراتجية األكثر عراقة ودرسة اإلتعد االنعزالية، الم      
ومن ثمة  ،، وأن أمريكا هي أمة مكتملة ذات حدود نهائية1ي بالسمو الروحي على بقية اإلنسان

   .مة وتدعيم وحدتها يتوجب على سياستها الخارجية أن تهدف إلى إعطاء األولوية لتحصين األ
التقليدية هو الموقع الجغرافي للواليات المتحدة إذ ترى بأن موقع إن كان أساس االنعزالية و      

ضافة إالجديدة و االنعزاليةدعاة فإن  ،2 هذه األخيرة بين المحيطات يجعل من التهديد غير وارد
من يملك القوة ليهدد سيادة الواليات المتحدة األمريكية  إلى هذا البعد الجغرافي يتساءلون عن

دولة  فبعد انهيار اإلتحاد السوفييتي لم تعد هناك 3.جيبون أن ال أحد يفعلوسالمة أراضيها؟ وي
واإلمكانات  أو كتلة لها ما يكفي من القدرات االقتصادية بإمكانها التغلب على باقي الدول،

  .سكرية تهدد بها الحياة األمريكيةالع

                                                 
1 Charles Krauthammer, «  democratic realism : An American foreign policy for a unipolar world » , Washington DC: 
American Enterprise institute, 2004,  in : http://www.aei.org/doclib/20040227_book755text.pdf 
2 Barry R.Posen, & Andrew,L.Ross, « competing visions for U.S Grand strategy » ,  in :  
http://www.com .org/pdf/14dec/fulltext/97posen.pdf 
3 Alan Tonelson, « superpower without a sword », Foreing Affairs , vol 72, No.3 ,summer 1993, p 179 
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را كون الدفاع الوطني مبريين الجدد يتمسكون بأنه نادرا ما وبغياب التهديد فإن االنعزالي     
فالواليات المتحدة ليست مسؤولة وال تستطيع تحمل تكاليف  للتدخل خارج الحدود األمريكية،

  .الحفاظ على النظام الدولي
اسة األمريكية عامي المرشح السابق للرئ (Patrick J.Buchanan)بتريك بوكانانويعد       

  :  وبالنسبة له وكما جاء في كتابه، النعزاليةمن أهم المنادين بهذه األفكار ا 1996و 1992
 "A Republic, not an ampire : Reclaiming America’s Desting"  فإن الواليات المتحدة

كما ال يجب أن تلعب  ،ي أحدا قبل أن يهاجمهان منكفئة على نفسها، بحيث ال تؤذينبغي أن تكو
ليس من المقبول تبديد الثروة اربة الشر، وذي يجوب العالم إلصالح األغالط ومحدور الفارس ال

  1.األمريكية في تعميم الديمقراطية في العالم
يجد أن األممية يس كلينتون، المالحظ للسياسة الخارجية األمريكية فترة إدارة الرئو     
وقفت مع الرسمية إلدارته،  التي شكلت اإليديولوجيةرالية التي سادت في تلك الفترة والليب

أجل تحقيق المصالح العليا اليين في رفض التدخل العسكري خارج الحدود األمريكية من االنعز
حيث لم تسجل في فترة إدارة كلينتون تدخالت من هذا النوع أو على األقل للواليات المتحدة، 

كية في حين سجلت تدخالت كان الهدف الصريح أو المعلن منها هو الدفاع على المصالح األمري
  .هايتي وكوسوفوطابعا إنسانيا في كل من الصومال، تأخرى اتخذ

وخالفا لهذا التوجه االنعزالي فإن أصحاب النزعة التدخلية يرون بأن خروج الواليات      
السياسية ة والدبلوماسية والمتحدة بعد الحرب البادرة كدولة وحيدة تتمتع بكل الميزات العسكري

وألن قوتها االقتصادية . الفعال في كل الساحات الدوليةخل فإن ذلك يسمح لها بالتد ،االقتصاديةو
تقوم على التبادل مع العالم فإن الواليات المتحدة هي بحاجة إلى بيئة عالمية مستقرة منفتحة 

هذه األفكار التدخلية محيطها الخارجي وإزاء يمكنها االنسحاب من التزاماتها  ولهذا السبب ال
  .ن الجددفكر المحافظيد بصفة خاصة من خالل نجدها تتجس

  
  النزعة التدخلية: الفرع الثاني

الصادر عام  "America at the crossroads" "أمريكا على مفترق الطرق" في كتابة     
بأن األصول الفكرية للمحافظين الجدد تعود إلى مجموعة من المفكرين  فوكويامايوضح  2006

                                                 
�ت ا������ و ا����ا���� �2001����  ���11  	��� �� ،ا	&�� و 	� أ��)���.35،ص #�GJ ا	&��I ا	6آ�، ا	 ا� 1  
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بعينات من القرن الماضي وعرفوا بمجموعة األرذين ظهروا في حقبتي الثالثينات واليهود ال
City)سيتي كوليدج أوف نيويورك   coledge of new york) ايرفن كريستول الـمن أمث 

(Irving  kristol)، دانيال بال (Daniel Bell)،فيليب سيلزنيك (Philip  selznick) غيرهم من و
  .1األسماء التي ساهمت في تشكيل هذا التيار اإليديولوجي

بين كل من المثالية والواقعية وذلك  جمزفكر المحافظين الجدد هو فريد من نوعه بحيث يو     
  : 2التصورات المفتاحية للمحافظين الجدد وهي ما يتضح من خالل األفكار و

 .أهمية األخالق في العالقات الدولية �

 الوطنية  �

 القيادية �

إن كانت تحقق مصلحة أمريكية نى بمع(األحادية و التعددية فقط إن كانت مفيدة أو فعالة  �
 )معينة

  التدخل القوي في الساحة الدولية �
الجيل األول ساد أثناء فترة الحرب الباردة و الجيل الثاني ولفكر المحافظين الجدد جيلين،     

  .برز بقوة بعد نهاية الحرب الباردة
ال  ،رة واقعيةأما بالنسبة للجيل األول من المحافظين الجدد فيرون بأن الشر هو ظاه    

وبهذا فهم  .يمكن إنكارها وأن صعود هذه الظاهرة مرهون بتواني أعدائها عن مقاومتها
 انغالقهان السبب الرئيسي لصعود النازية وتفشي شرورها إلى عزلة أمريكا ويرجعو

  .عسكرية كأداة أساسية لمواجهة الشريؤكدون على دور القوة الو. على نفسها
بحيث  ة أمريكا أو تراجع دورها الدولي،الجدد فكرة عزل يرفض المحافظونو      

را تاريخيا كقائدة للعالم الحر وكناشرة للديمقراطية والحرية عبر يرون بأن ألمريكا دو
ن ولهذا نجد المحافظي. لقبول بهذا الدور وتحمل تكلفتهيجب على األمريكيين االعالم و

ن يرة ألمريكا كما يؤمن المحافظوأهداف خارجية كبالجدد في بحث دائم عن مشاريع و
سمة قادرة على سعيهم الدائم للعثور على قيادة سياسية حاالجدد بدور القيادة السياسية و

                                                 
:               ،P":P-آ-���� و اk34Sب H.* ا	#?��jP< ا	��د"دا	�� H"� ا	�3در H"� ا	-ه�ب،   2                                                                            
     http://www.siironline.org/alabwab/desarat(01)/237.htm                                           
2Jean-Frédéric   legaré Tremblay, « L’idéologie néoconservatrice et la politique étrangère américane sous george 
w.Bush », Montréal : Chaire Raoul-Dandurand en etudes stratégiques et diplomatiques, Université du Québec, no.9, 
13/05/2005, p4, in :   http://dandurand.uquan.ca/uploads/files/publications/études-raoul-
dandurand/etude_rd_09_jflegare_c.pdf 
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الحد من الذي ركز على دعاوي السالم و كارترنجدهم يكرهون صناعة التاريخ، ف
حة الملقب باألب الروحي للمحافظين الجدد فإن المصل كريستولوبالنسبة لـ  .الحروب

  .القومية لدولة عظمى ال تتحدد بالمعايير الجغرافية
العامة في النقاشات ل الثاني من المحافظين الجدد فقد ظهر بصفة جلية فيما يخص الجيو    

William) لروبرت كريستو: منذ نشر مقال لـ 1996سنة   kristol      وروبرت كاغان  ( 

(robert kagan) نية جديدةنحو سياسة خارجية ريغا" بعنوان"   
(toward a Neo- Reaganite foreign policy)   

  بول وولفويتز ،(Richard Perl) كريستول، كاغان، ريتشارد بيرل ويعد كل من       

(Paul wolfowitz) ، جون بولتن (John Bolton)، هذا الجيل  روادمن أهم ، 1فوكوياما
 اسيين، األول يتعلق بفكرة رئيسية حافظين الجدد إلى عاملين أسوترجع إعادة دفع فكر الم

عتراف احاد السوفييتي هو بمثابة إعالن ووهي أن انتهاء الحرب الباردة وسقوط اإلت ،لفوكوياما
ن الجدد الليبرالي وكان لهما األثر الكبير في تعزيز تيار المحافظيبانتصار الفكر الرأسمالي و

لسقوط بسهولة وبدون لحكومات المستبدة قابلة لبحيث تولد االعتقاد بأن اوإحياء الثقة في أفكاره، 
  .ستكون تحصيل حاصل أنه بمجرد سقوط النظام فإن الديمقراطيةأثار سلبية و

م وقد ترتب على هذا االعتقاد اعتماد سياسة التدخل المباشر باستخدام القوة إلسقاط نظا     
من أي شيء آخر هي فاعتبرت الحرب في العراق أكثر ، 2003حكم صدام حسين في العراق 

تكنولوجية العامل الثاني يتعلق بالثورة الو. 2 التي أعادت عنوان المحافظين الجدد إلى التداول
الخوف من التورط في أكبر األثر في دحر عقدة فيتنام والتي كان لها  وظهور األسلحة الذكية

المجتمع  تستنزف معنوياتيش األمريكي لخسائر في األرواح وحروب إقليمية تعرض الج
   3.األمريكي ككل

ينطلق الجيل الثاني من المحافظين الجدد من فكرة رئيسية مفادها أن العالم يبحث عن قائد و    
هي مصدر  فسيطرة أمريكا وسيادتها المطلقة على العالم، وأن أمريكا هي حتما هذا القائد

القوية بعد نهاية العظمى وكونها الدولة في استغالل فرصة  استقرار النظام الدولي، وأن فشلها
تصبح النظام العالمي الراهن و سوف يؤدي إلى انهيار ،الحرب الباردة وعجزها عن قيادة العالم

                                                 
1 Jean-Frédéric Legaré Tremblay, « L idéologie néoconservatrice et la politique étrangère américaine sous George 
w.Bush », op.cit., p 16. 
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. ا	6آ��I �&ا	#�GJ ا	 ،" P-آ-���� و ا k34ب H.* ا	#?��jP<  ا	��د"دا	�� H"� ا	�3در H"� ا	-ه�ب،   3  
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النظام العالمي القائم على ومن أجل صناعة هذا . ضى هي البديل المحتمل لهذا الفشلالفو
كرية لتحافظ على مكانتها السيطرة األمريكية يستوجب على الواليات المتحدة استخدام قوتها العس

  .و تنجح في مهمتها كقائد للعالم ومحافظ على السالم العالمي
  ) :1( الجدولليهما األول و الثاني من خالل يمكن تلخيص فكر المحافظين الجدد بجي      

  
 الجيل الثاني من المحافظين الجدد الجيل األول من المحافظين الجدد 

 بعد الحرب الباردة الحرب الباردة السياق الدولي

إيديولوجي فوضى، صراع إستراتيجي و إدراك السياق الدولي
 بين الواليات المتحدة و اإلتحاد السوفييتي

فوضوي، فرصة للواليات المتحدة، 
الدول المارقة (ت جديدة محتملة تهديدا

 )المنافسون اإلستراتيجيونو

 نفسها الواقعية و المثالية المقاربة النظرية

ضمان األمن القومي األمريكي من خالل  ة الوطنيةالمصلح
 نشر القيم الديمقراطية في العالم

 نفسها

اإليديولوجيات في أهمية األخالق و المفاهيم المفتاحية
ية الوطنية، القيادة، األحادية العالقات الدول

 التعددية الفعالة، التدخل القويو

 نفسها

مرتفعة للدفاع، االحتواء العدواني، ميزانية  نوع التدخل
 مساندة األنظمة الموالية للواليات المتحدة

هيمنة خيرة، ميزانية مرتفعة للدفاع، تغيير 
لألنظمة، هجمات وقائية، مساعدة التنمية و 

 بناء األمة

  Irvin kristol الممثلين الرئيسيين
 norman podhoretz  

Jeane kirkpatrick  
 Daniel patrick 

William kristol   
Robert kagan  

 Richard Perle   
Paul wolfowitz  

 David frum 
  

إذا كانت األوساط األكاديمية وصناع القرار في الواليات المتحدة قد انقسموا بعد نهاية       
يد للتدخل وبين مؤعن الشؤون الدولية،  االبتعادردة بين مؤيد للتوجه االنعزالي والحرب البا

  .خارج الحدود األمريكية
إن كانت فترة رئاسة كل من بوش األب وكلينتون لم تشهد تدخالت خارج األراضي و      

ريكية أو الدفاع عن أمنها القومي، حيث األمريكية جاءت صراحة من أجل تحقيق مصالح أم
مي المبني على الشرعية الدولية مركزة على فكرة النظام العال 1991كانت حرب العراق 

كذلك من قبضة صدام حسين،  تخليص الكويتمعلن منها هو ة و الهدف الالشراكة الشاملو
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إن كانت هذه التدخالت و. ن كانت أهدافها المعلنة إنسانيةالتدخالت الدولية فترة الرئيس كلينتو
المتمثل في الدور القيادي الذي يجب أن تلعبه الواليات م أحد أسس فكر المحافظين الجدد وتترج

أفكار المحافظين الجدد ترجمت كليا على أرض  المي، فانلعالمتحدة من أجل بسط االستقرار ا
  .2001سبتمبر  11بيقها بعد أحداث الواقع ووجدت فرصة لتط

وما الرؤية اإلستراتجية األمريكية الجديدة التي تبنتها إدارة الرئيس بوش بعد تلك األحداث      
و قيادة أمريكية للعالم ، هيمنة لجدد وما يحتويه من نزعة تدخليةإال تعبير عن  فكر المحافظين ا

األداة العسكرية، وهو ما سيتم توضيحه من خالل عنواننا الموالي المضامين الجديدة  باستخدام
  .2001سبتمبر  11لإلستراتيجية األمريكية بعد أحداث 
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  2001بر سبتم 11جية األمريكية بعد أحداث يالمضامين الجديدة لإلسترات: المبحث الثاني

  

عام  (George Kennan) جورج كينان وضع أسسهاإستراتيجية االحتواء التي  كانتلقد      
 : اردة، وقد جاء في قولهفي فترة الحرب الب هي اإلستراتيجية السائدة ،1947
                إلتحاد السوفييتيوفي ظل هذه الظروف من الواضح أن العنصر الرئيسي في أي سياسة للواليات المتحدة تجاه ا"...           

                ات المتحدة تدخلـالوالي... احتواء حازم ويقظ للتوجهات التوسعية الروسيةيجب أن يكون طويل المدى، صبور، و            

 ة للتغيير في أي بقدر معقول من الثقة في سياسة االحتواء الحازم بهدف مواجهة الروسيين بقوة مضادة غير قابل            

  .∗1" موقع أين يظهرون عالمات التعدي على مصالح السالم والعالم المستقر          

الطاقة من سيطرة  يتي ومنعه من التوسع وحماية مصادريكانت مواجهة الخطر السوف هكذا    
ناء اندتها هي لب اإلستراتيجية األمريكية أثمسأية قوى شيوعية وحماية األنظمة الحليفة و

  . الحرب الباردة 
نتصرة على التحالف الشيوعي خرجت الواليات المتحدة مومع نهاية الحرب البادرة،      

يهيأ مزيدا من  كقوة كبرى وحيدة تمتلك إمكانية الحركة الفعالة للقيام بدور عالمي وظهرت
أساسا  رتبطافكريا داخل الواليات المتحدة م وقد شهدت هذه المرحلة جداال. المكاسب و الفرص

وكما يقول  بإعادة تعريف المصالح األمريكية الحيوية في العالم ومصادر تهديد هذه المصالح
  :ناي

  2 "تعريف المصلحة عند إستراتيجيي ومنظري أي دولة يرتبط بمقدار قوتها" 

دة بالهيمنة العسكرية منفرمتحدة خرجت من الحرب الباردة ن الواليات ال، فألنايوحسب      
العمل على استثمار البيئة الدولية بعد الحرب الباردة قتصادية، فإن هذا التفرد أتاح لها واال

وتوفير الشروط المالئمة لحماية المصالح األمريكية وتشكيل البيئات المناسبة في مختلف مناطق 
  .3 العالم
فترة إدارة  1991ة في ذلك من خالل حرب الخليج الثانيالواليات المتحدة  بدأت وبالفعل      

نابع النفط الرئيسية أين حققت مجموعة من األهداف أهمها السيطرة على مجورج بوش األب، 
  .التخلص من قوة العراق التي كانت مقلقة إلسرائيلفي العالم و

  
                                                 
1 X, «  the sources of soviet conduct, foreignaffairs july 1947 
http://www.laapush.org/documents/APUSH%20Unit%206/the%20sources%20of %20conductpdf 

  و اGeorge kennan  �#4	V ���ر ����H1947  Vم  the sources of soviet conduct »  �.�� :Pforeign affairs»اول  �� i�ر ��3ل *
 V�8 ا?�X   

2 Joseph Nye, « Redefining the National interst », Foreign Affairs  , july/August 1999 , p 24. 
3Joseph Nye, « Redefining the National interst »,op.cit,p24. 
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  :كان شعاره الكبير ،ومع وصول الرئيس كلينتون إلى السلطة     
  ".إنه االقتصاد أيها الغبي"

   "التوسعالتورط و"ارلسياسة المعلنة تحت شعلتظهر بعدها آلية ا
 "Strategy of engagement and enlargement"1 .على هذه اإلستراتيجية قد ركزت و

ساهم في  وقد. االعتماد على التجارة الحرةالمصالح األمريكية من حيث االنفتاح على األسواق و
األمن القومي للرئيس كلينتون  شارمست (Anthony lake)انطوني اليك بلورة هذه اإلستراتجية

جية يأن تحول اإلستراتكلينتون ح فيها على الرئيس وثيقة اقتر 1993بتقديمه في سبتمبر 
هذه  اليكأفكار ، و"From containment to enlargement" األمريكية من االحتواء إلى التوسع

  .1996يمكن إيجادها متضمنة في وثيقة البيت األبيض الصادرة في فيفري 
  2:جيةيأربع مكونات رئيسية لهذه اإلسترات اليكوقد حدد  
الرئيسية بما فيها منطقتنا التي تشكل الجوهر  ديمقراطياتينبغي علينا تعزيز سوق ال -1

  .إلجراءات التوسع
الديمقراطيات الجديدة كلما اقتصاديات السوق وينبغي علينا أن نساعد في تعزيز وتوطيد  -2

  .لدول ذات األهمية الخاصة والفرصي اكان ذلك ممكنا خاصة ف
  .األسواقمقراطية وللديول المعادية ال بد لنا من مواجهة العدوان ودعم تحرير الد -3
نحن بحاجة إلى المواصلة في أجندتنا اإلنسانية ليس فقط من خالل تقديم المساعدات ولكن  -4

على التجدر في المناطق  واقتصاديات السوق أيضا من خالل العمل على مساعدة الديمقراطية
  .كبر باإلنسانيةذات االهتمام األ

إدارة كلينتون مثلها مثل إدارة بوش التي سبقتها فشلت في بناء إجماع سياسي غير أن       
جية بعد الحرب يالنقاش حول إيجاد إستراتفبالتالي ، جيةيداخلي يدعمها في رؤيتها اإلسترات

  .3 الباردة بقي مستمرا
إلى  ية بيد الجمهوريين بوصول جورج ولكر بوشت اإلدارة األمريكعندما أصبحو

جاءت  رايس دراسة هامة قامت بصياغتها مستشارة األمن القومينشرت  ،2000السلطة عام 
من مرجعية  رايسإنطلقت فيها  ،"Campain 2000 :promoting the national interest" بعنوان

                                                 
�?ون ا<و�= ، ر��G 2003، ا	��د 110، ص 9. ، ":����ا���� ا��< ا	3-�: ا����ون،"إ�Th و -�?� ��� ::P ،��  1 إ	��س 

2Anthony Lake, « from containment, to enlargement » ,the DISAM journal  ,winter 1993/1994, p 71  
 
3Barry R.posen,& Andrew L.Ross ,« competing visions for U.S Grand strategy » ,op.cit., p 5 
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ات المتحدة دارة الجمهورية ينبغي أن تعيد تركيز الواليأن السياسة الخارجية األمريكية في اإل
  1: هذه المهام هي ،وتسعى لتحقيق أولوياتها الرئيسية على مصالحها القومية،

القتال في الدفاع عن المصالح ة أمريكية قادرة على ردع الحرب وضمان قوة عسكري �
  .األمريكية إذا فشل الردع

سياسي من خالل توسيع التجارة الحرة و نظام نقد دولي تعزيز النمو االقتصادي و االنفتاح ال �
  .مستقر لمن يلتزمون بهذه المبادئ

حميمة مع الحلفاء الذين يتقاسمون القيم األمريكية و بالتالي يمكنهم تقاسم  ات قوية تجديد عالق �
  .عبء تعزيز السالم و االزدهار و الحرية

ى الكبرى خاصة روسيا مع القو تركيز طاقات الواليات المتحدة على عالقات معقولة �
  .الصين مما سيمكن من صياغة شكل النظام السياسي الدوليو
متزايد  القوى العدائية التي تتخذ على نحول حاسم مع خطر األنظمة المارقة والتعامل بشك �

  .تطوير أسلحة الدمار الشاملأشكاال محتملة لإلرهاب و
  :فإن ،يقةحسب ما جاء في الوثو رايسفبالنسبة لـ        

  المرحلة االنتقالية التي تلت الحرب الباردة هي فرصة سانحة لبلورة شكل النظام الدولي الذي ترغب الواليات المتحدة"       
  )ةـالمصلحة القومي(وإن كانت إدارة كلينتون قد استبدلت  .جيةيا اإلستراتـا و أهدافهـياغته بحسب مصالحهـفي ص       
  ة للمصالح القومية األمريكية وأنـفإنه يتعين إعطاء األولوي) المجموعة الدولية(ح ـأو مصال) إلنسانيةالمصالح ا(بـ        

  األسواق والسالم، ة،ـأمريكا في سعيها لتحقيق مصلحتها القومية سوف تخلق شروطا وظروفا من شأنها تعزيز الحري       
  اء وديمقراطية وهذا يمكن أن ـعالمية الثانية أدى إلى عالم أكثر رخا القومية بعد الحرب الـا لتحقيق مصالحهـفسعيه       

  .2"يحدث مرة أخرى       

سبتمبر  11اإلبن قبل أحداث إطارا لسياسة بوش  رايسلقد شكلت هذه الرؤية التي رسمتها      
التي فتميزت سياسة إدارته في تلك الفترة باالنكفاء الحذر عن األزمات الدولية الساخنة  ،2001

غل إلى انشن، خاصة منها القضية الفلسطينية وشغلت الجانب األوفر من اهتمامات إدارة كلينتو
  .وعد أثناء حملته االنتخابية حد ما بالمشاكل الداخلية مثلما

 .3 جي األمريكييشكلت صدمة رهيبة للعقل اإلسترات 2001سبتمبر  11غير أن أحداث      
تبدو متأثرة بما  رية في عهد بوش االبن قبل أحداث سبتمبجية األمريكيإن كانت اإلستراتف

                                                 
1 Condoleezza Rice, « compaign 2000 : promoting the national interest » ,foreign affairs, jannuary/february 2000,p2 
2 Ibid 
 

�ت ا������ و ا����ا����� �2001����  11	��� �� ��� ا	&�� و	� أ��) ، ���.40، ا	#�GJ ا	&��I ا	6آ� ،ص  ا� 3  
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 ديك الذي وضعه مجموعة من المحافظين الجدد منهم (*)تضمنه مشروع القرن األمريكي الجديد

لمحافظين الجدد ة افإن بصم ،(Donald Ramsfeld)  دونالد رامسفيلدو (Dick cheney) تشيني
ن خالل الحملة األمريكية الواسعة على اإلرهاب وأفكارهم أكثر تطبيقا م أصبحت أكثر وضوحا

جية يوقد كشفت تصريحات بوش التي تلت الحدث االتجاهات الجديدة للعقيدة اإلسترات .في العالم
ن الذي هو نشر القيم بهدفها المعل -الحرب المقدسة ضد اإلرهاب-حورة حول ماألمريكية المت

  1.حددة بالضربة الوقائيةها الموأدات القضاء على االستبداداألمريكية و
تم طرحها وبلورتها من  2001سبتمبر  11جية الجديدة بعد أحداث  يهذه الرؤية اإلسترات     

 17في صدرت جية األمن القومي للواليات المتحدة األمريكية األولى يخالل وثيقتين إلسترات
  .2006و الثانية في شهر مارس  2002سبتمبر 

  
  األمريكيةجية األمن القومي للواليات المتحدة يثيقتي إستراتقراءة في و: المطلب األول

    2006و  2002لعامي                

           2002سبتمبر  17مي للواليات المتحدة األمريكية جية األمن القويوثيقة إسترات: الفرع األول

وثيقة منتها المفاهيم التي تضل هذا العنصر إلى أبرز األفكار وسيتم التعرض من خال     
 الوثيقة المحور النظري بحيث شكلت هذه  ،2002ي لسنة جية األمن القومي األمريكيإسترات

  .2001سبتمبر  11إلدارة األمريكية بعد أحداث ستراتيجية اإل
، من بينها أن بوش الوثيقة بمقدمة تضمنت مجموعة من األفكارولكر استهل جورج      

االستبداد وقد انتهت هذه النضاالت ين كانت بين الحرية والقرن العشرالنضاالت الكبرى في 
وأن الواليات المتحدة أصبحت تتمتع . والتجارة الحرة الديمقراطيةحاسم لقوى الحرية،  بانتصار

غير أن هذه العظمة لن و النفوذ السياسي،  بموقع ال نظير له من القوة العسكرية واالقتصادية
ن ذلك تبحث عن خلق توازن للقوى ل أحادي الجانب بل بدال مإلى العمتدفع الواليات المتحدة 

  2.التي تفضل حرية اإلنسان

                                                 
�وع ا	3�ن ا�����: ا	����  (*)=�century  the project for the new american  :H���� أوPNAC ���P �H-#�� >H ر�i ��� �1997  :Pو

 ��� �"#�"�2000  >� �3�Wو �Hن  90أ-��� �?�i" -ه <Pأه�ا Vو أه ،���J ن�K �J#-ارد �< أ	3-ى و ا	ا ،�����ا�إ�Hدة ���ء ا	��H�Pت ا������� ،ا �
��: أ��Wء ا	?�ب ا	"�ردة و أن ه6) ا	��3دp	ا V	��.	 ��?I�3 ا	�� :P 8?�4 :��kز�� �G ا	#"�دئ ا ��3ء H.* ا	��3دة ا������� ا	� ����&H ة-K L.+��ة 

��KkTا� 
.Z�441 ا	#�GJ ،ص   1  

2 The National Security strategy of the United states of America, Washington D.C, September 2002, in : 
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/nss.pdf 
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سيجد أنها فعال اتسمت  2001سبتمبر  11المالحظ لسياسات واشنطن بعد أحداث  لكن       
بنوع من التأييد شبه الكامل في األمريكية قد حضت الواليات المتحدة فإن كانت  بصفة األحادية،

نيتها بالتدخل عن فإنه وبإعالنها ، )في البداية فقط( اإلرهاب وتدخلها في أفغانستان حربها على
القوى الكبرى من الرفض من المجموعة الدولية و فإنها القت الكثير ،2003العراق عام  في

في تنفيذ قرارها بغزو  ولكن رغم ذلك استمرت ،وحتى الرفض الشعبي في الداخل األمريكي
رده عكس ما أوعلى األحادية وهو على شيء فهو يدل على الفردية ول وهذا إن د العراق
  .بوش في مستهل الوثيقة الرئيس
الدول عات والمجتم عدو السالم الدولي الذي تقوم عليه وقد تم تحديد اإلرهاب بأنه هو       

ءت حيث جا االقتصادية،ن بالقيم المشتركة من االنفتاح والحرية السياسية والحرة التي تؤم
وانه إن كان األعداء في 1 ،"سوف ندافع عن السالم من خالل محاربة اإلرهابيين"... عبارة 

فراد أصبح بإمكانها الماضي يحتاجون جيوشا كبيرة لتهديد أمريكا فإن شبكات غامضة من األ
فتحة ومن أجل هزيمة هذا التهديد البد اة وتخترق بسهولة المجتمعات المنالمعانجلب الفوضى و

اإلرهابية وحتى ذلك محاسبة الدول بما فيها الترسانة العسكرية وك استعمال كل الوسائلمن 
  .2ألن حلفاء اإلرهاب هم أعداء الحضارة، اآلوية لإلرهابيينالدول 
وفي ختام مقدمته أشار بوش إلى أن الواليات المتحدة ستستخدم هذه الفرصة من أجل      

التنمية ، ستعمل بنشاط لتحقيق األمل في الديمقراطيةا فوائد الحرية عبر العالم وأنه توسيع
اإلرهاب في  تشر اإلرهاب أكثر، خاصة وانه تم إرجاع سبب انتشاروحرية التجارة حتى ال ين

أفغانستان إلى الفقر وضعف المؤسسات وفشل الدول وهو ما يخلق إرهابيين يهددون المصلحة 
  .3القومية األمريكية

قد أصبحت مهددة من طرف اإلرهاب ومخططات الطغاة وتصادم لحرية كما أشار إلى أن ا     
ة تعزيز الحرية على كل أعدائها اإلنسانية حاليا تحمل في يدها فرص أنإرادات الدول القوية و

  .4الواليات المتحدة ترحب بمسؤولية قيامها بدور قيادي في هذه المهمة العظيمةو

                                                 
1 Ibid 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Ibid 
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قيام الواليات المتحدة بدور قيادي في العالم هو بمثابة عالن عن إن نهاية هذه المقدمة باإل     
ما جعل الكثير من المراقبين يعتبرون هذه الوثيقة إعالنا مة للهيمنة األحادية األمريكية وهو ترج

  .إمبراطوريا
 االقتصادية هداف األمريكية هي تحقيق الحريةفي الواقع وكما جاء في الوثيقة فإن األ     

أجل تحقيق هذه  ت سلمية مع الدول األخرى واحترام لكرامة اإلنسان ومنالسياسية وعالقاو
   1 :ستعمل على األهداف فان الواليات المتحدة

  .الدفاع عن كرامة اإلنسان �
تقوية التحالفات لمواجهة اإلرهاب الدولي و العمل على منع الهجمات على الواليات المتحدة  �

  .وأصدقائها
  .لصراعات اإلقليميةالعمل مع اآلخرين لنزع فتيل ا �
  .منع األعداء من تهديد الواليات المتحدة وحلفائها وأصدقائها بأسلحة الدمار الشامل �
  .سواق الحرة و التجارة الحرةإطالق حقبة جديدة من النمو االقتصادي العالمي من خالل األ �
  .توسيع دائرة التنمية من خالل فتح المجتمعات البنية التحتية للديمقراطية �
  .وضع أجندات للعمل التعاوني مع المراكز الرئيسية األخرى للقوة في العالم �
جهات تحديات وفرص القرن الواحد تحويل المؤسسات األمريكية لألمن القومي لموا �

  .العشرينو
  :الدفاع عن كرامة اإلنسان-1

دة يجب من خالل هذا العنصر توضح الوثيقة بأن إستراتجية األمن القومي للواليات المتح    
  وق وكرامة اإلنسان والعدالةحق،أن تنطلق وتبدأ من المعتقدات األساسية المتمحورة حول الحرية

 

  :2وتبحث عن فرص في الخارج من أجل توسيع نطاق هذه المعتقدات وذلك من خالل    
  

التحدث بصراحة عن انتهاكات لكرامة اإلنسان غير قابلة للتفاوض و التصويت في  •
  .لية لدفع عجلة الحريةالمؤسسات الدو

                                                 
1 Ibid. p1-2 
2 The National Security strategy of the united state of America, September 2002,op.cit.,  p4 
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ومكافأة الدول التي تتخذ خطوات تجاه مساعدات الخارجية لتعزيز الحرية، استخدام ال •
  .الديمقراطية

األخرى للضغط على الحكومات الرافضة لحقوق اإلنسان من أجل  الديمقراطياتالتعاون مع  •
  .توجيهها نحو مستقبل أفضل

و الدفاع عنها من انتهاكات الحكومات  بذل جهود خاصة لتعزيز حرية الدين و الضمير •
  .القمعية

العمل على منع الهجمات على الواليات ية التحالفات لمواجهة اإلرهاب الدولي وتقو -2

  :المتحدة وأصدقاؤها

لقد حددت الواليات المتحدة أن عدوها هو اإلرهاب وأن حربها ضد اإلرهاب ليست فقط 
حرب من أجل القيم  هي في نهاية المطافمن أجل منعه من الوصول إلى العالمية بل 

هذه الحرب لن تكون سهلة أو سريعة، وكما جاء في بداية هذا أن نهاية الديمقراطية والحرية و
وسوف ينتهي بطريقتنا ) رهابييناإل(لقد بدأ النزاع بتوقيت ومفاهيم اآلخرين :" العنصر

  1".التوقيت الذي نختاره نحنو
 :2  ربة وتدمير اإلرهاب وهيوقد تم التطرق إلى آليات محا

العمل المباشر و المستمر باستخدام كافة عناصر القوة الوطنية و الدولية لمنع انتشار اإلرهاب  •
عبر العالم وكذلك منع اإلرهابيين أو الدول الراعية لإلرهاب من استخدام أسلحة الدمار 

  .الشامل
الخارج من األمريكية في الداخل و و المصالحالدفاع عن الواليات المتحدة و الشعب األمريكي  •

الحدود األمريكية ومع أن الواليات المتحدة ستسعى الخطر قبل وصوله إلى  خالل تحديد
ردد في العمل منفردة إن لزم األمر لممارسة تباستمرار لحشد دعم المجتمع الدولي فإنها لن ت

  .يينحقها في الدفاع عن نفسها من خالل العمل بشكل استباقي ضد اإلرهاب
وتوفير المالذ لإلرهابيين من خالل إقناع أو إجبار الدول على قبول  منع الدعم و الرعاية •

  .مسؤولياتهم السيادية
أن  الحلفاء و األصدقاء لتوضيح واليات المتحدة و العمل عن كثب معاستخدام النفوذ الكامل لل •

  .شرعيةجميع أعمال اإلرهاب هي غير 
                                                 
1 Ibid.p 5 
2 Ibid.p6 
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في العالم المسلم للتأكد من عدم وجود أرضية خصبة للشروط دعم الحكومات المعتدلة وخاصة  •
  .و اإليديولوجيات المشجعة لإلرهاب

التقليل من الشروط األساسية التي تنتج اإلرهاب من خالل تجنيد المجتمع الدولي ليركز جهوده  •
  .وموارده على المناطق األكثر تعرضا للخطر

األفكار على المجتمعات التدفق الحر للمعلومات ولتعزيز  الفعالةاستخدام الدبلوماسية العامة و •
  .التي يحكمها رعاة اإلرهاب العالمي

  :العمل مع اآلخرين لنزع فتيل الصراعات اإلقليمية -3

إن االهتمام بالصراعات اإلقليمية وحسب ما جاء في الوثيقة راجع لكون هذه الصراعات       
العالقات من الممكن أن تؤدي إلى توتر في ، او األزمات اإلقليمية وفي ظل عالم يزداد ترابط

تحيي التنافس بين القوى الكبرى باإلضافة على ما تخلقه من إهانات بين الحلفاء الغربيين و
شركائها من أجل أصدقائها و لسبب فالواليات المتحدة تستعمل معللكرامة اإلنسانية ولهذا ا

  .استعادة االستقرارتخفيف المعاناة و
  

  :داء من تهديد الواليات المتحدة وحلفائها و أصدقائها بأسلحة الدمار الشاملمنع األع -4

  :في مقدمة هذا العنصر ذكر بأن
  سلحة الكيميائية و البيولوجيـةفعند انتشار األ .الخطر األكبر الذي يهدد الحرية يكمن في الراديكالية والتكنولوجيا" 

  المجموعات الصغيرة يصبحفحتى الدول الضعيفة و اليستية،ـخ الباألسلحة النووية إلى جانب تكنولوجيا الصواريو 
  ارثية لضرب الدول الكبرى وهذا ما أعلنه أعداؤنا فهم يريدون القدرة على ابتزازنا ـا الوصول إلى قوة كـبإمكانه 

  .1"أو إلحاق األذى بنا أو بأصدقائنا ونحن سنتصدى لهم بكل ما لدينا من قوة 

ن تي فإيخطر الواجب مواجهته أثناء الحرب الباردة هو اإلتحاد السوفيفبعد أن كان ال      
كل من اإلرهاب والدول  وبرزت تحديات جديدة يشكلها األمور تغيرت بعد نهاية الحرب،

جعل البيئة األمنية أكثر يما هناك من احتمال الستخدامهما ألسلحة الدمار الشامل مما و ،∗المارقة
  . خطورة وتعقيدا

  2:يلي الدمار الشامل تشتمل على ما جية األمريكية لمكافحة أسلحةيإلستراتاو      

                                                 
1 The National Security strategy of the united state of America, September 2002,op.cit.,  p 13 

�K#�ر	ول ا�	ا E.�  ∗ ذآ�ت آ� �< ا	��اق وآ-ر�� ا	=#�	�� �< ��< 
2 Ibid. p 14-15 
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ردع و الدفاع ضد التهديد قبل أن الاقية حيث ينبغي ود مكافحة االنتشار النووي اإلستبجه •
  .يحتدم

منع اإلرهابيين و الدول المارقة من الحصول على المواد النووي ل تعزيز جهود منع االنتشار •
  .لخبرات الالزمة ألسلحة الدمار الشاملو التقنيات و ا

اإلدارة الفعالة من أجل الرد على اآلثار الناجمة عن استعمال أسلحة الدمار الشامل سواء من  •
قبل اإلرهابيين أو الدول المعادية فالتقليل من شأن اآلثار الناجمة عن استعمال أسلحة الدمار 

ملكون مثل هذه األسلحة أو يسعون الشامل ضد الشعب األمريكي يساعد في ردع الذين ي
على يتوجب كما  . يستطيعون تحقيق غاياتهم المرجوةالمتالكها ويجعلهم يدركون أنهم ال

الواليات المتحدة أن تكون على استعداد لالستجابة آلثار استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد 
  .الحلفاء إذا ما هوجمواا في الخارج ومساعدة األصدقاء وقواته

   سواق الحرة و التجارةطالق حقبة جديدة من النمو االقتصادي العالمي من خالل األإ -5

  :                الحرة     

كون من  العالمي انطالقاراتيجيات من أجل النمو االقتصادي جاء االهتمام بتسطير إست
ل التجارة ن النمو االقتصادي ودعمه من خالال، هذا سيعزز المصالح و األمن القومي األمريكي

من يسمح بانتشال األفراد سا مالحرة و األسواق الحرة سيخلق فرص عمل جديدة ودخل أعلى م
  .الفقر  ويعزز الحرية ويحفز على محاربة الفساد

انطالقا من اعتبار الواليات المتحدة في تعزيز األمن القومي األمريكي، ولعل هذا يساهم 
إلى خلق اإلرهاب داخل الدول كما هو الحال بالنسبة أهم األسباب التي تؤدي من أن الفقر هو 

ألفغانستان وبالتالي فإن تشجيع النمو االقتصادي ودعمه في هذه البلدان الضعيفة يساهم في 
خاصة واألمن  التخلص من الفقر ومنه ردع نشوء إرهابيين جدد يهددون األمن األمريكي بصفة

  .العالمي بصفة عامة
  

  :من خالل فتح المجتمعات و بناء البنية التحتية للديمقراطية توسيع دائرة التنمية -6

يوضح هذا العنصر أن أحد أهم أولويات السياسة الدولية للواليات المتحدة هو خلق 
تاجية لألفراد في جميع الفرص و التنمية عبر العالم وذلك من خالل إطالق العنان للقدرة اإلن

ت وطنية رشيدة ومن هنا ربطت الواليات المتحدة أن ذلك ال يتحقق بدون سياسااألمم، إال 
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في  50%زيادة تقترح الواليات المتحدة و .مساعداتها بتنفيذ الحكومات لتغييرات سياسة حقيقية
  . 1جوهر المساعدة اإلنمائية تقدمها للدول المتوافرة على تحدي اإلصالح الوطني

معات للبنية التحتية للديمقراطية وفي بناء المجتالتنمية ستتوسع عن طريق كما أن دائرة       
  :هذا الصدد وردت عبارة للرئيس بوش 

  ا بعد ذلك في إعادة بنائه ونحن اليوم سنشن ـالم أكثر أمنا وعملنـالمية الثانية قاتلنا لجعل العـفي الحرب الع"            

  2 ".ضا لجعل العالم مكانا أفضل لجميع المواطنينحربا للحفاظ على عالم في مأمن من اإلرهاب، ويجب أن نعمل أي            
ومكافحة الفساد  هذا العالم حسب ما ورد في نص الوثيقة يتحقق بتشجيع الحرية االقتصادية 
  .االقتصاديينو متابعة المسؤولين السياسيين و احترام حقوق اإلنسان األساسيةو
  :ى للقوة في العالموضع أجندات للعمل التعاوني مع المراكز الرئيسية األخر -7

قد غيرت السياق العام للعالقات بين الواليات المتحدة وباقي  2001سبتمبر  11إن أحداث     
مراكز القوة الرئيسية في العالم وفتحت فرصا جديدة وواسعة من أجل تطوير برامج للتعاون 

ثالثة قوى عظمى  وقد تمت اإلشارة إلى .مؤيدة للحريةبين هذه القوى مما يعزز توازن القوى ال
  .الهند و الصين وهذه القوى هي روسيا، محتملة هي حاليا تمر بمرحلة انتقالية

اجهة تحديات وفرص القرن الواحد تحويل المؤسسات األمريكية لألمن القومي لمو -8

  :العشرينو

من خالل هذا العنصر تم التأكيد على أن مؤسسات األمن القومي األمريكي قد صممت 
قد أظهرت  2001سبتمبر  11تلبية مختلف المتطلبات وأن أحداث و لات مختلفة من أجل حقب

بأنه قد حان الوقت إلعادة تأكيد الدور األساسي للقوة العسكرية األمريكية فاألولوية العسكرية 
   3:العليا هي الدفاع عن الواليات المتحدة و للقيام بذلك بفعالية البد من

 .وأصدقائنا حلفائنا ضمان •

 .مستقبلية عسكرية منافسة أي ردع •

 .وأصدقائها وحلفائها األمريكية المصالح ضد التهديدات ردع •

       .الردع فشل إذا للخصم حاسمة هزيمة •

                                                 
1 The National Security strategy of the united state of America, September 2002,op.cit.,  p 21 
2 Ibid. p 20 
3 Ibid.p 29 
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باإلضافة إلى ذلك فقد تم التأكيد على مدى أهمية تواجد القوات األمريكية في الخارج 
عامل مع للتو. ماية اآلخريناية نفسها وحألنها من خالل ذلك ستتمكن من استعمال القوة لحم

خل وخارج أوروبا الغربية وشمال فإن الواليات المتحدة تحتاج إلى قواعد دا التحديات األمنية
 .فضال عن الترتيبات المؤقتة من أجل نشر القوات األمريكية في مناطق أخرىشرق آسيا، 

  
  2006مارس  16مريكية ي للواليات المتحدة األجية األمن القوميوثيقة إسترات: الفرع الثاني

ع سنوات من الممارسة على ضوء ما جاء في وثيقة إستراتجية األمن بعد مضي أرب     
بعدما اتضح . 2006ت الوثيقة الجديدة في مارس صدر ،2002ومي للواليات المتحدة لعام الق

ع الدوافالنهج أكبر كثيرا من المثبطات و أن الحوافز والبواعث على المضي قدما على نفس
ولعل هذا يؤكده مضمون الوثيقة الجديدة حيث لم تختلف كثيرا عن سابقتها فاحتوت  .(1)للتباطؤ

 .ومواجهة تحديات العولمةعلى نفس العناصر مع إضافة عنصر جديد حول استغالل الفرص 
إلكثار من ل الذي ألم بعناصرها وبنودها و اأما الجديد الذي تميزت به هذه الوثيقة هو التفصي

  .األمثلة فيما يختص بأي منهاسرد 
  :متينية األمن القومي مبنية على دعاجيوقد جاء في مقدمة هذه الوثيقة أن إسترات

تعزيز ديمقراطية فعالة الحرية، العدالة، كرامة اإلنسان والعمل على إنهاء االستبداد و تعزيز -
بالفائدة على  تعود ات اقتصاديةسياس انتهاجو مسؤولية الحكومات أمام شعوبهاوتعزيز 

  .المواطنين وتوسيع دائرة االزدهار من خالل تجارة حرة ونزيهة وسياسات تنمية حكيمة
مواجهة تحديات العصر من خالل قيادة مجتمع متنامي الديمقراطية وأن الجهود الفعالة  - 

 اإلرهاب مثل األمراض الوبائية، تهاهلمختلف الجنسيات هي ضرورية لحل المشاكل ومواج

وبما أن التاريخ قد أظهر بأنه فقط عندما تقوم  .ر أسلحة الدمار الشامل، الكوارث الطبيعيةانتشا
  .فإنه البد من أن تستمر الواليات المتحدة في القيادةيقوم به اآلخرين،  أمريكا بدورها

ه هذه الوثيقة انطالقا مما احتوته عناصرها من أهداف تسيتم التطرق إلى أهم ما تضمن      
  :وهذه العناصر هي 2002جيات إضافة إلى تلك التي جاءت في وثيقة ياتوإستر

  

                                                 
)1(  �#?�، V�.?	ا �"H" :�-3	ا��< ا �����ا�: ، P: "��را4-�� أ������  2006إ�

http://www.islamonline.net/servlet/satellite?c=articleA_C&cid=116826558571                                                         
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  :الدفاع عن كرامة اإلنسان -1

تسعى لتوسيع  لواليات المتحدة من أجل حماية أمنها وقيمها،جاء من خالل هذا العنصر أن ا    
 ديمقراطيةالحرية عبر أرجاء العالم من خالل قيادة الجهود الدولية لوضع حد لالستبداد وتعزيز 

المتاحة لديها سواء كانت الوسائل ف الواليات المتحدة كل األدوات ولتحقيق ذلك ستوظ و. فعالة
  1:اقتصادية أو دبلوماسية ومن ضمن األدوات المذكورة ما يليسياسية، 

 .التحدث علنا عن انتهاكات حقوق اإلنسان ودعم اإلصالحيين في الدول القمعية •

  .نزيهةية لدعم تنمية انتخابات حرة وارجاستخدام المساعدات الخ •
  .تطبيق العقوبات ضد من يحكمون أنظمة قمعية •
  .الشراكة مع الدول الديمقراطية األخرى لتعزيز الحرية و الديمقراطية •
المساعدات الخارجية للبلدان التي بها التزام بسيادة جيع االستثمار األجنبي المباشر وتش •

  .قراطيةالديم والمساءلة ومحاربة الفسادالقانون 
تقوية التحالفات لمواجهة اإلرهاب الدولي و العمل على منع الهجمات على الواليات  -2

  :المتحدة وأصدقائها

إرساء قيم القضاء عليه ورد من خالل هذا العنصر أن بالنسبة لمواجهة اإلرهاب و       
في حين أن  .مدى الطويلالكرامة اإلنسانية و الديمقراطية هو الحل لذلك ولكن على الالحرية و

مواجهة خطر اإلرهاب الذي أصبح عابر للحدود تتطلب أربع خطوات على المدى القصير 
  2:وهي
  .منع الهجمات اإلرهابية قبل حدوثها •
ء اإلرهاب من حيازة أسلحة الدمار الشامل التي قد يستخدمونها منع الدول المارقة وحلفا •

  .دون تردد
  .عيم الجماعات اإلرهابيةرفض ومنع الدول المارقة من تد •
 .رهابيين على أي دولة واستخدامها كقاعدة و نقطة انطالق لإلرهابمنع سيطرة اإل •

  
  

                                                 
1 The National Security strategy of the United State of America ,march 2006, p 6-7, in : 
http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/nss2006.pdf 
 
2 Ibid. p 12 
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  :العمل مع اآلخرين لنزع فيتل الصراعات اإلقليمية -3

عالجة النزاعات اإلقليمية جية الواليات المتحدة لميهذا العنصر أن إسترات وضيح من خاللتم الت
  1:وياتمستتشتمل على ثالث 

قراطية بحيث عالية من أجل ذلك هو تعزيز الديمدبير األكثر فتالو :منع الصراعات وحلها �
  .تصبح الدول مجهزة لتسوية خالفاتها بطرق سلمية داخليا أو خارجيا

را للمصالح والقيم  مما حيث هناك صراعات تشكل تهديدا خطي :التدخل في الصراع �
  .عادة السالم و االستقرارلى التدخل من أجل استيستدعي الحاجة إ

فتحقيق االستقرار بعد انتهاء الصراع  :تحقيق االستقرار وإعادة اإلعمار بعد الصراع �
فعالة كالشرطة ونظام العقوبات واقتصاد المحلية اللمؤسسات ايبدأ بإعادة اإلعمار كإنشاء 

  .االزدهار على المدى الطويللسوق الحر الذي يوفر االستقرار وا
  :داء من تهديد الواليات المتحدة وحلفائها و أصدقائها بأسلحة الدمار الشاملمنع األع -4

يد وخطورة على سلحة وما تشكله من تهدوقد تم من خالل هذا العنصر التفصيل في نوعية األ
  .ريكي وكيفية مواجهة هذا الخطراألمن القومي األم

خاصة إذا  ومي األمريكيوهو ما يشكل أكبر تهديد لألمن الق: إنتشار األسلحة النووية �
اإلرهابيين على هذه األسلحة وأفضل طريقة لعدم حصول ذلك تحصلت الدول المارقة و

  :طارية وذلك من خاللعهم من الوصول إلى المواد االنشمنهي 
طارية مناسبة لصناعة األسلحة اكتساب القدرة على صناعة مواد انش منع الدول من •

  .النووية
ا إلى الدول المارقة واد من الدول التي لديها القدرة على صناعتهالم ردع ومنع انتقال هذه •

  2.و التنظيمات اإلرهابية
وهو  ما يميزها هو سهولة الحصول على البنية األساسية أو المواد :األسلحة البيولوجية �

 رها تتطلب إستراتيجيةشكل تحديا كبيرا ومكافحة انتشاما يجعل السيطرة على انتشارها ي
سين القدرة على اكتشاف ومواجهة الهجمات البيولوجية والحد من انتشار تركز على تح

وتشجيع الصناعة للتعجيل في تطوير أصناف جديدة  .المواد المفيدة لألسلحة البيولوجية

                                                 
1 The National Security strategy of the United State of America, march 2006,op.cit., p 15-16 
2 Ibid.p 20 
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األخطار الصحية العامة مثل أنفلونزا للوباء و حات الطبية مما يعزز االستجابةامن اللق
  1.الطيور

بحيث  كل هذا النوع من األسلحة مصدر قلق خطير االنتشاريش :األسلحة الكيميائية �
اليات المتحدة تعمل على تحسين فيهم تنظيم القاعدة لذلك فالو يسعى إليه اإلرهابيون بمن

  .ج ضد هذا النوع من األسلحةاتها الدفاعية في الداخل والخاررقد
         الحرة و التجارة  إطالق حقبة جديدة من النمو االقتصادي العالمي من خالل األسواق -5

  : الحرة     

االزدهار ومواجهة التحديات القائمة يتطلب العنصر أن مواصلة توسيع الحرية ويوضح هذا 
  2:جية تشتمل على العناصر التاليةيإسترات
بحيث ترحب الواليات المتحدة بجميع المشاركين  :فتح األسواق وإدماج البلدان النامية �

الخدمات على أساس المنفعة وتشجع التبادل الطوعي للسلع ومي لافي االقتصاد الع
المتبادلة وذلك عن طريق منظمة التجارة العالمية وكذلك من خالل اتفاقيات التجارة 

  .الحرة الثنائية و اإلقليمية
ألن الواليات المتحدة ف :دمج وتنويع أسواق الطاقة لضمان االستقالل الطاقويو فتح  �

من احتياجاتها النفطية وألن عدد قليل  50%لتوريد أكثر من  تعتمد على مصادر دولية
هذه البلدان لن  دادات النفط في العالم و االعتماد علىن يقدم إسهامات كبيرة إلممن البلدا

يصبح مفتاح ضمان األمن الطاقوي األمريكي هو  يكون دائما على المدى الطويل،
  .التنويع في مناطق مصادر الطاقة

 ففي عالم مترابط تعتبر :المالي الدولي لضمان اإلستقرار و النموإصالح النظام  �
انفتاح أن  دهر وة أساسية من أجل اقتصاد عالمي مزفتحاألسواق المالية المستقرة و المن

  :سواق يكون من خاللواستقرار هذه األ
  .ات اقتصادية موجهة نحو النمو على مستوى العالموضع سياس -
  .سواق أمام الخدمات الماليةعار صرف مرنة وفتح األتشجيع االعتماد على أس -
  .تعزيز المؤسسات المالية الدولية -
  .بناء أسواق رأس المال المحلية و االقتصاد الرسمي في الدول النامية -

                                                 
1 The National Security strategy of the United State of America, march 2006,op.cit., p 22 
2 Ibid.p 27-28-29 
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  .المساءلة وتأمين النظام المالي الدوليوخلق المزيد من الشفافية  -
  :ت وبناء البنية التحتية للديمقراطيةتوسيع دائرة التنمية من خالل فتح المجتمعا -6

واحد جاء من خالل هذا العنصر أن المصالح األمريكية وقيمها األخالقية تدفعها باتجاه        
قل نموا وإدماجها في االقتصاد العالمي وهو ما يحد من األوهو مساعدة الدول الفقيرة و

الل المساعدة على بناء مجتمعات التهديدات على المدى الطويل لألمن القومي األمريكي من خ
  1:مستقرة و مزدهرة وسلمية وذلك يتم بواسطة

و المقصود بالدبلوماسية التحويلية هو  :الدبلوماسية التحويلية و الديمقراطية الفعالة �
د التي من شانها أن الدوليين و الدول ذات الحكم الجي العمل مع العديد من الشركاء
  .قراطيةالعمل من أجل بناء ودعم الديموتستجيب الحتياجات مواطنيها 

ل تشجيع ومكافأة الحكم الرشيد وذلك من خال :جعل المساعدات الخارجية أكثر فعالية �
اإلصالح االقتصادي سواء على الصعيد الثنائي أو من خالل مؤسسات متعددة و

  .سات المالية الدولية ومجموعة الثمانيةاألطراف مثل المؤس
  :لتعاوني مع المراكز الرئيسية األخرى للقوة في العالموضع أجندات للعمل ا -7

في عالقاتها مع مراكز القوة الرئيسية في العالم يجب أن تراعي اإلستراتيجية األمريكية خمس 
   2:مبادئ رئيسية هي 

التي تتجاهل الحقائق فالسياسات الثنائية ع هذه العالقات في سياقها الصحيح، البد من وض :أوال
  .لمية من غير المرجح أن تنجحاالعواإلقليمية 

لجعل التعاون العلمية بل المؤسسات المختصة اإلقليمية ويجب دعم هذه العالقات من ق :ثانيا
  .وعلى نطاق واسع المدى أكثر ثباتا وفعالية

ع مواطنيها لذلك ال يمكن التظاهر بأن المصالح األمريكية ال تتأثر بكيفية تعامل الدول م :ثالثا
تشجيع جميع شركائها على توسيع ة الواليات المتحدة تعزيز الديمقراطية الفعالة وفمن مصلح

  .الحرية واحترام سيادة القانون وكرامة الفرد
في حين أنه ال يمكن للواليات المتحدة أن تملي على الدول األخرى الخيارات التي  :رابعا

اسها تتخذ هذه الدول خياراتها وفي تتخذها إال أنها تسعى إلى التأثير في الحسابات التي على أس
  .نفس الوقت البد من االحتياط المناسب في حال اختيارات الدول غير الحكيمة

                                                 
1 The National Security strategy of the united state of America, march 2006?op.cit., p 33 
2 Ibid.p36-37 
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يجب أن تكون الواليات المتحدة مستعدة للتصرف و العمل لوحدها إن لزم األمر مع  :خامسا
جازها بالتعاون مع االعتراف بأن النتائج المنجزة ستكون قليلة مقارنة مع تلك التي من الممكن إن

  .الحلفاء و الشركاء
انطالقا من هذه المبادئ تم وصف و تحديد عالقة الواليات المتحدة مع كل من نصف      

  .روسيا، جنوب ووسط آسيا وشرق آسيا ، إفريقيا، الشرق األوسط أوروبا،الكرة الغربي 
  :21لقرن تحويل المؤسسات األمريكية لألمن القومي لمواجهة تحديات وفرص ا -8

ألن مؤسسات األمن القومي للواليات المتحدة األمريكية صممت من أجل حقبات مختلفة 
ه المؤسسات الرئيسية في الداخل ولمواجهة مختلف التحديات فيجب توسيع وتعزيز تحويل هذ

  1:رئيسية أولوياترج على المستوى الداخلي بما يتناسب مع ثالث الخاو
العدل ومكتب ارات الدفاع واألمن الداخلي ووز الحفاظ على التحول الجاري في •

  .التحقيقات الفيدرالي واالستخبارات
االستمرار في إعادة توجيه وزارة الخارجية من أجل الدبلوماسية التحويلية التي تروج  •

  .السيادة المسؤولةو للديمقراطية الفعالة
ات تنفيذية ستجابا، التنسيق والتكامل واإلعداد ،تحسين قدرة الوكاالت على التخطيط •

 .مات والتحديات على المدى الطويلاألزتغطي حاالت الطوارئ و

  :أما على المستوى الخارجي فسيتم العمل مع الحلفاء على ثالث أولويات كذلك هي 
  .صالح حقيقي لألمم المتحدةالتشجيع على إ •
  .ألطرافالمتعددة الها من خالل المؤسسات الدولية و الترويجتعزيز دور الديمقراطية و •
التحديات  لمواجهة ∗PSIإقامة شراكات موجهة نحو تحقيق النتائج على غرار نموذج  •

فرص بحيث تكون هذه الشراكات موجهة نحو العمل و النتائج بدال من التشريعات أو وال
  .فتعتمد على االلتزام الطوعي بدال من المعاهدات الملزمة ،وضع القواعد

  :ت العولمةاستغالل الفرص ومواجهة تحديا -9

مضمون هذا العنصر تمحور باألساس حول األهمية المتزايدة لمجموعة من الفرص       
فمثلما أتاحت العولمة الكثير من الفرص التي حسنت التحديات التي تولدت عن العولمة، و

                                                 
1 The National Security strategy of the united state of America, march 2006, op.cit. , p 44-45 

  *PSI  م�H 8&��� ،V	��	ا :P ة�Cرا �?�.	 �#j�� :1970ه ��ا�4��ج ا	�?: ����;�ام ا�Sا >�&?����ف 	&� wا������ت ا	�&-�I ا	���ري، و	�� �
����وس x34 ا	#���H ا	"=�P،��+	ة ا���V��3 . ا	#kر��،  �Jاق �< ا-�Sة ا-K ��;&��آ�ت �G ا	�H�+3< ا	;�ص و ا	��م و g لkT >� �#j�#	ه6) ا �#��

 ��"Q ت���T .?��ة و	ت ��63ة ����� . :P wا��3� ه6) ا	#�j#� ه- وا�g+< و	���� �� >� �eدام 65اآ�� .دو	� ، آ#� 	���� ���L اورو�: P: ا�&
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ة نتيجة لتوسع التجارة مستويات المعيشة في الواليات المتحدة وبقية أرجاء المعمور
العليا للحرية، فان العولمة  علومات و التكنولوجيا وكذلك توسع الديمقراطية و المثلالمالعالمية،

القيم األمريكية وكذلك حسنت كثيرا من القدرة قد خلقت تحديات جديدة تمس المصالح و
  .األمريكية على الرد ومواجهة تلك التحديات

  1:ومن أمثلة التحديات التي خلقتها العولمة      
فيروس نقص المناعة البشرية ( التي ال تعرف الحدودمجال الصحة العامة في  التحديات -

  ).دز، أنفلونزا الطيوراإلي
التبادل في العصر ار غير المشروع في المخدرات والبشر واستغالله لسهولة النقل واالتج -

  .النظام االجتماعي ويفوض الحكم الفعال مما يعزز الجريمة و الفساد ويفسد الحديث
يئة سواء بسبب السلوك البشري أو الكوارث الطبيعية مما يتطلب استجابة دولية تدمير الب -

  .أوسع
لنزاعات المسلحة أو النزاعات ال هذه التحديات صحيح أنها ليست كتلك التقليدية مثل ك     

لجتها تتطلب العمل األمريكية ومعاة ستهدد األمة القومي ها إن لم تعالج فهيولكناإليديولوجية، 
قراطيات الفعالة ويجب على الواليات المتحدة قيادة الجهود الرامية إلى إصالح عي للديمالجما

المؤسسات القائمة وإنشاء مؤسسات جديدة وإقامة شراكات جديدة مع الجهات الفاعلة الحكومية 
وغير الحكومية وكذلك مع المنظمات الدولية العابرة للحدود الوطنية لمواجهة التجارة غير 

  2.المشروعة
جية األمريكية لألمن القومي هي مثالية يوفي ختام  الوثيقة ورد صراحة بأن اإلسترات      

الواليات المتحدة وبعد أن كانت  .األهداف ولكنها واقعية فيما يتعلق بوسائل تحقيق تلك األهداف
عالنها يوفران لها الحماية ويجالمحيطين جية بدا فيها أن يإسترات تعيش في عزلةولفترة طويلة 

متحدة لن تستطيع الواليات ال ه تم التوصل إلى أنبعيدة عن المشاكل في األراضي األخرى إال أن
ينبغي أن تقود  إذا انسحبت من العالم فالواليات المتحدة  السالم واالزدهارأن تعرف األمن و

  .بالعمل وكذلك كقدوة

                                                 
1 The National Security strategy of the united state of America, march 2006,op.cit.,p 47 
2 Ibid.p 48 
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من القومي للواليات المتحدة جية األيبعد هذه القراءة ألهم ما تضمنته وثيقتي إسترات     
جية األمريكية ييمكننا استخالص مضامين أو عناصر اإلسترات 2006و  2002األمريكية لعامي 

  . 2001سبتمبر  11بعد أحداث 
األولى كما أنها مقارنة ب قد جاءت مفصلة أكثر 2006إن كانت الوثيقة الصادرة عام ف     

انت هذه الدول مقتصرة على إيران، ر بحيث كوسعت في عدد الدول األعداء أو محور الش
أما في الوثيقة الثانية فقد تمت إضافة كل من سوريا،  الية في الوثيقة األولىكوريا الشمالعراق و

بورما وزمبابوي كذلك نالحظ تغير اللهجة نوعا ما فيما يخص روسيا  ضاء،كوبا، روسيا البي
االتجاهات الحديثة تؤشر لألسف إلى تقلص  إن":من خالل فتمت اإلشارة إلى روسيا والصين، 

"  :أما بالنسبة للصين فتم تحديدها بأنه" االلتزام الروسي بالحريات و المؤسسات الديمقراطية

الحرية ية السياسية ويتعين عليها أن تتصرف كدولة مسؤولة تفي بالتزاماتها و تضمن الحر

تشجيع الصين على اتخاذ " : إلى يجية الواليات المتحدة تسعىو أن إسترات "االقتصادية

االختيارات اإلستراتيجية الصحيحة لشعبها مع قيام الواليات المتحدة في نفس الوقت باالحتياط 

  ". لكافة اإلحتماالت األخرى
ال تختلف في ، فهي 2006عام  هذه اإلضافات و التفاصيل في وثيقةمن رغم إال انه و بال     

سبتمبر  11جية األمريكية بعد أحداث يإن عناصر اإلستراتجوهرها عن سابقتها وبالتالي ف
فيما يتعلق  قة الثانية سواءالوثيقة األولى هي نفسها في الوثيالممكن استخالصها من  2001

سيتم يات المواجهة للتهديدات الجديدة ومصادر تهديد هذه األهداف أو آل باألهداف األمريكية،
عناصر اإلستراتجية األميركية بعد أحداث : وان المواليمناقشة كل هذه العناصر من خالل العن

  .2001سبتمبر  11
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  2001سبتمبر  11مريكية بعد أحداث جية األيعناصر اإلسترات: المطلب الثاني

  من حيث األهداف و المصالح: الفرع األول

منها ما  2001سبتمبر  11 جية األمريكية بعد أحداثيإلستراتهناك نوعين من األهداف ل       
ولكن يمكن استخالصه ولعل المعلن  ورد صراحة في الوثيقتين ومنها ما هو خفي و هو معلن

منها هو تلك األهداف التي اعتبرت في الوثيقة بأنها مثالية غير أن تحقيقها قد يتطلب وسائل 
  .واقعية

  األهداف المعلنة :البند االول

الدول الحرة األمريكية على المجتمعات ولرؤية الذي يقوم وفق اتحقيق السالم العالمي و �
االقتصادية ولهذا فإن هدف ة بالقيم المشتركة من االنفتاح والحرية السياسية والمؤمن

  .اإلستراتجية األمريكية ليس في جعل العالم أكثر أمنا فحسب بل وجعله أفضل
سوق الحرة دهر تتحقق فيه العدالة وكرامة اإلنسان وأن التعزيز الحرية من أجل عالم مز �

  .لهذه الحرية األخرى مظاهرو التجارة الحرة هي 
 خلق عالم من الدول الديمقراطية ذات الحكم الجيد من أجل القضاء على الطغيان �

  .األمن القومي األمريكيلعالم الذي بدوره يهدد المصلحة واالستبداد في او
ب وغيرها من اإلرهاو ها العولمة من أمراض وأوبئةتمواجهة التحديات التي أفرز �

  .التحديات
  األهداف غير المعلنة: البند الثاني

جيتها المتبناة يم إستراتية التي لم تعلن عنها صراحة في خضفيما يخص األهداف األمريك       
فهي أهداف ليست وليدة هذه األحداث وإنما هي جوهر العقيدة  2001سبتمبر  11بعد أحداث 

نخراطها في الشؤون مريكية منذ خروجها من عزلتها واألجية للواليات المتحدة اياإلسترات
  . العالمية
الصدارة  محور هذه األهداف هو المزيد من التكريس للهيمنة األمريكية وضمان استمرار      
مكافحتها للمد الشيوعي،  قد لعبت دور القيادي للغرب في فإن كانت الواليات المتحدة. للغرب
جي جديد يستراتيتي في مأزق البحث عن عدو اتحاد السوفيبعد سقوط اإلوجدت نفسها فإنها 

سبتمبر لتوفر لها  11وقد جاءت أحداث حاربته دورها القيادي في العالم، تمارس من خالل م
  .فرصة القيام بذلك
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فأصبح الهدف الرئيسي للواليات المتحدة ليس مكافحة هذا العدو الجديد المعروف       
بعيدا وذلك  السيطرة األمريكية على السياسة الدوليةكثر للهيمنة وب بقدر ما هو سعي أباإلرها

ي مواجهة األصدقاء بضرورة التعاون مع الواليات المتحدة فعن السعي الجدي إلقناع الحلفاء و
كرر في أكثر من مناسبة ضمن عناصر الوثيقتين إلستراتجية األمن إذ ت. التحديات الدولية

 د في العمل بمفردها إن لزم األمر،الواليات المتحدة لن تتردأن  2006و  2002القومي لعامي 
ن التعاون الدولي من أجل إرساء قيم الديمقراطية ى عندما تتحدث الواليات المتحدة عوحت

فإنها دائما تنصب نفسها القائد للمجموعة الغربية من أجل والحرية ومواجهة تحديات العولمة، 
  . يام بذلكالق

يزان القوى وعلى جميع األصعدة السياسية، االقتصادية والعسكرية أصبح وباعتبار  أن م    
لن تسمح بأن تصبح أي بعد نهاية الحرب الباردة لمصلحة الواليات المتحدة فإن هذه األخيرة 

لذلك فهي تسعى لتوسيع دائرة  ،ة اإلرهابتسبقها حتى في ميدان محاربدولة أقوى منها أو 
العسكرية للحيلولة دون بروز أي نظام إقليمي يمكنه تحدي ية وادصتها السياسية واالقتهيمن

  .الهيمنة األمريكية
ي البعد الطاقوي الذي أصبح يميز كذلك هناك نقطة أخرى في غاية األهمية وه     

التدخل األمريكي في سبتمبر، ف 11 جية األمريكية بصورة واضحة بعد أحداثياإلسترات
أفغانستان أصبحت يجي أساسي هو كون كان له هدف إستراتأفغانستان بهدف محاربة اإلرهاب 

مر فهي تتمتع بموقع جغرافي يجعلها م ،يشبه الخيار الوحيد لمشروع أنابيب نفط بحر قزوين ما
الغاز الطبيعي من وسط آسيا إلى بحر العرب وهذا ما أكده ترانزيت مهما لصادرات النفط و

  .20001األمريكية في سبتمبر تقرير معلومات عن الطاقة صادر عن الحكومة 
وبالتالي فقد أصبح الحفاظ على تواجد عسكري أمريكي في مختلف مناطق العالم ضامنا     
  .كبيرة فوائد اقتصاديةوتحقيق  سعارالتحكم باألرة األمريكية على مصادر الطاقة وا للسيطيرئيس
المخاطر التي حددتها ديدات و، أما العنصر اآلخر فهو يرتبط بالتههذا فيما يتعلق باألهداف    

دول الدولي وتعرقل مسيرة الات تهدد األمن القومي األمريكي والواليات المتحدة وأعلنتها كتحدي
يمكن حصر هذه التهديدات أو المخاطر في أربعة عناصر رئيسية و. باتجاه عالم مزدهر وحر

  .لةالدولة الفاشة، اإلرهاب، أسلحة الدمار الشامل والدول المارق: هي
                                                 

� �< ا�.-ل" ا�#���H ا	=+:،  1=H ?�دي	اث ا��ا����� ��� ا��?���ت ا�/�"#��وتا�E�(�9 ا����'، "�"��،:Yآ�، 283درا��ت ا	-�ة ا	�����،ا	��د �
 �"#�  45، ص 2002�"
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  من حيث مصادر التهديد:  ثانيالفرع ال
  الدول المارقة :البند االول

متحدة يستخدم على نطاق واسع في الواليات ال Rogue statesإن مفهوم الدولة المارقة       
، أين أصبحت إدارة جورج ولكر بوش تستعمل مفهوم  2001سبتمبر 11وخاصة بعد أحداث 

شكله من تهديد ي األمريكي، لما تز التحديات لألمن القومتعتبرها من أبرالدولة المارقة و
  .1وعلى مستوى القيم لما تحمله من قيم تتناقض مع قيم العالم الحر يكا وحلفائهالمصالح أمر

كثيرا ما استخدمت تسميات وعبارات مشابهة للدولة المارقة من أجل وصف بعض و      
يث أستعمل حلية خاصة في سنوات الثمانينات، لدوالدول التي ال يتفق سلوكها مع المعايير ا

 رونالد ريغن أطلق الرئيسة عن القانون حيث الدولة الخارجمصطلح الدولة اإلرهابية و
(Ronald Reagan)  2صفة الدولة الخارجة عن القانون على ليبيا  1986عام.  

المثيرة لالهتمام أو  أما بالنسبة لفترة حكم الرئيس كلينتون فقد تم استخدام مفهوم الدول      
  State of concerns."3"  القلق

ستخدام مفهوم الدولة جعلت إدارة بوش تستأنف ا 2001سبتمبر  11غير أن أحداث       
كل من بداية في الالذي ضم ، "Axis of evil" "محور الشر"وأضافت إليها كذلك تسمية   ،المارقة

كوبا وغيرها من الدول التي ه كل من سوريا وكوريا الشمالية، العراق وإيران ثم أضيفت إلي
أصبحت حسب الرؤية األمريكية تشكل خطرا على األمن الدولي وتهدد المصالح القومية 

  .األمريكية ومصالح حلفائها الغربيين
الصفات التي تشترك فيها  2002جية األمن القومي لسبتمبر يقد حددت وثيقة إستراتو      

  4:الدول المارقة وهي
مل شعوبها بوحشية وتستغل مواردها الوطنية من أجل تحقيق مكاسب شخصية تعا �

  .للحكام

                                                 
���: " �.�#�ن،  �?#�   1�S3-�: ا	ا >�Sا ������ا�: ، P:  19/05/2003،  ��.� ا	���، " ���ه�V رP ��&�C: ا�

                                                                          fm?methed=home.cat&categoryID=32http://www.alasr.ws/index.c 
2Jean-François  Rancourt, «  Rogue states, un concept imcompatible avec la politique étrangère », centre d’étude des 
politiques étrangère et de sécurité,UQAM,vol.6,no.1,19 janvier, in : http://www.icim.uqam.ca/IMG/pdf/vol6no1.pdf 
 
3 Jean-François  Rancourt,Ibid 
4 The National Security strategy of the united state of America, september 2002, op.cit., p 14 
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ها وتنتهك المعاهدات الدولية التي هي طرف ، تهدد جيرانال تضع اعتبارا للقانون الدولي �
  .فيها

سكرية التكنولوجيا العمار الشامل وتصمم هذه الدول على الحصول على أسلحة الد �
  .ديد أو الهجوم لتحقيق مخططاتها العدوانيةتهالمتقدمة لتستعملها في ال

  .رعاية اإلرهاب في أنحاء العالم �
  .تبغض الواليات المتحدة وكل ما تمثلهترفض القيم اإلنسانية األساسية و �

فأي دولة تحمل أحد هذه الصفات أو كلها فهي تعتبر دولة مارقة ال بد من التصدي لها      
ال تصبح مهددا  حتى ،شامل ومن تدعيم ورعاية اإلرهابومنعها من حيازة أسلحة الدمار ال

  .القيم األمريكيةحقيقيا للمصالح و
  اإلرهاب:  البند الثاني

 2006و 2002ي للواليات المتحدة لعامي جية األمن القوميإسترات إن المطلع على وثيقتي    
د أن سيج .2001سبتمبر  11خطابات البيت األبيض األمريكي بعد أحداث على وكذلك 

تي يبعد أن كان اإلتحاد السوفي ،جي األول للواليات المتحدةياإلرهاب قد أصبح العدو اإلسترات
فإن  ،جية الردع قد تناسبت مع الخطر الشيوعييأنه إن كانت إستراتوفترة الحرب الباردة 

ى حت كل الوسائل الممكنة، جية أكثر صرامة وفاعلية باستخداميمحاربة اإلرهاب تستوجب إسترات
  .العسكرية منها من أجل القضاء عليه

أنها وضعت اإلرهاب كعدو وأن الواليات هو جية األمريكية يولكن ما يؤخذ على اإلسترات      
تعريفا محددا لهذا العدو يضعه في  ها لم تعطلكن ،المتحدة هي في حالة حرب ضد هذا العدو

  اإلرهابية الواجب محاربتها؟بكات السياق المناسب فأين هو هذا العدو؟ وممن تتكون الش
إلرهاب الذي الشعب األمريكي مهدد من قبل ا إلستراتيجية األمن القومي الجديدة،وفقا ف      

مكن أن يكون دولة يس عدو بل هو تكتيك ييتغذى من فكر عدواني، لكن في الحقيقة اإلرهاب ل
  ∗.المتحدة محاربته لذلك كان البد من تحديد أي إرهاب على الواليات ،1أو حركة سياسية

                                                 
1Lawrence Kob& Caroline Wadbams, « A critique of the Bush administration’s national security strategy » , the stanley 
foundation , in : http://ciponline.org/nationasecurity/resources/pub/Bush%20admin%20critique.pdf 
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أن الحرب ضد اإلرهاب ال تقليدية تشنها دول ضد بعضها البعض، في حين الحروب الإن       
ر محدد في تندرج في إطار نزاع ثنائي أو متعدد بين الدول المتحاربة فهي حرب ضد عدو غي

  : 2002وهو ما أكدته وثيقة إستراتيجية األمن القومي لـ  المكان وال حتى الزمان،
  ".لقد بدأ النزاع بتوقيت ومفاهيم اآلخرين وسوف ينتهي بطريقتنا و التوقيت الذي نختاره نحن" 

إال أن  ،رهاب هو عدو مطاطي يصعب تحديدهلكن مهما كان االختالف حول كون اإلو     
ديد رئيسي لألمن القومي جيا ومصدر تهيالواليات المتحدة األمريكية قد اتخذت منه عدوا استرات

  .مريكياأل
  

  أسلحة الدمار الشامل: البند الثالث

من قبل اإلرهابيين أو الدول  احيازته حة الدمار الشامل يكمن في إمكانيةإن خطر أسل     
  .بيئة األمنية أكثر خطورة وتعقيداالمارقة مما سيجعل ال

في األخير  تعتبر المالذبيولوجية أو كيميائية فهي كانت  ة،وسواء كانت هذه األسلحة نووي     
تغيرت بعد نهاية الحرب الباردة فسهولة التبادل ير أن األمور قد غ فترة الحرب الباردة،

المنال بالنسبة  التكنولوجيا الحديثة في عصر العولمة جعلت من أسلحة الدمار الشامل سهلةو
از وسيلة البتزكالعدوان العسكري وابيين لتستعمل من اجل الترهيب واإلرهللدول المارقة و
  1.الواليات المتحدة

العراق من أهم الدول التي كانت تشكل خطرا على الواليات المتحدة وقد اعتبرت      
الشيعة في الداخل والخارج ضد األكراد و ستخدمتهاشامل، ا باعتبارها تمتلك أسلحة دمار

 على هذا بهدف القضاء 2003ومن هنا جاءت الحرب األمريكية على العراق عام  2.وإيران
خاصة ومي للواليات المتحدة وحلفائها، فعلي لألمن القالخطر وردعه قبل أن يتحول إلى تهديد 

  .منها إسرائيل التي لطالما هدد الرئيس العراقي صدام حسين بضربها
المهددة إيران وكوريا الشمالية اللتان تعتبران من أكثر الدول ونفس الشيء ينطبق على      

  .األمن الدولي حسب الرؤية األمريكيةلألمن القومي األمريكي و
  
  

                                                 
1 The National Security strategy of the United State of America, september 2002, op.cit., p 15 
2 Robert G.Kaufman, In defence of the Bush doctrine, the university press of kentucky, 2007, p 132 
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  الدول الفاشلة :البند الرابع

مريكية فإن العولمة مثلما وفرت فرصا لتحقيق الكثير من بالنسبة للواليات المتحدة األ     
لوجيا التكنوو االستثمارنتيجة ازدياد التجارة العالمية وتحسين مستويات المعيشة االزدهار و
يدات الدولية الجديدة أيضا تحديات جديدة أو ما يمكن تسميته بالتهد فقد خلقت والمعلومات،

وكل هذا  وتغلغل اإلرهاب، االتجار بالمخدراتوالهجرة غير الشرعية واألمراض كاألوبئة و
  .Failed stateيعرف بالدولة الفاشلة  وتوفره بسهولة في ما يمكن إيجاده

أن الدول الضعيفة مثل  2001سبتمبر  11ث حيث أدركت الواليات المتحدة من خالل أحدا     
المؤسسات ، فالفقر والفساد ونستان قادرة على تشكيل خطر على مصالح الدول القويةاأفغ

  1.تعمل ضمن حدودها القومية للمخدرات الضعيفة تسمح بقيام شبكات إرهابية وكارتيالت
مريكية مرجعية نظرية الفاشلة الذي طورته المؤسسات األ ةومن هنا أصبح مصطلح الدول     

رئيسية لكيفية التعاطي مع دول الجنوب وأصبحت هذه الدول وما تحتويه من مشاكل ومخاطر 
  .يا كبيرا لألمن القومي األمريكيدتشكل تح

  

  من حيث آليات مواجهة التهديدات: الفرع الثالث
مة لمواجهة المخاطر فيما يخص اآلليات أو الوسائل التي اعتبرتها الواليات المتحدة مالئ       

فهي قد اتخذت صبغة الصرامة لكونها بالدرجة األولى تتمحور حول اآللية  ،التي تهددها
   .العسكرية الهجومية قبل الدفاعية

شارة بل وحتى العمل ميدانيا من خالل اعتماد الواليات المتحدة على وإن كانت قد تمت اإل      
اضلون سلميا ودعم المؤسسات ة ودعم الذين ينسياسة معينة في المساعدات لتعزيز الحري

وأنه على الدول التي تريد المساعدات أن تحكم  ،الدول السائرة نحو الديمقراطيةالديمقراطية و
هذه الدول وفرضه كي تزدهر مبدأ محاسبة  أنه على الواليات المتحدة أن توقعو ،نفسها بحكمة

  .الحرية
وقد تم االعتماد عليها سابقا سواء  ،ه ليست بالجديدةالدعم هذغير أن آلية المساعدات و     

 الحرب الباردة متمثلة في عدم السماح لتوسع شيوعي أكثر في ثناءألتحقيق مآرب أمريكية 
كانت هذه اآللية يعتمد عليها من أجل غايات ساعدها وتدعمها الواليات المتحدة، أو الدول التي ت

                                                 
���: " ن ، �.�#� �?#��S3-�: ا	ا >�Sا ������ا��GJ ا	&��I ا	6آ�ا	، "���ه�V رP ��&�C: ا�#. 1  
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ال تقدم المساعدات  ولو أنها كانت سياسة انتقائية، إذن فترة حكم كلينتومثلما حدث في إنسانية 
  . إال للدول ذات األولوية اإلستراتجية بالنسبة للواليات المتحدة 

اآللية تهدف لتوسيع ضافة لكون هذه باإلهو أنه  2001سبتمبر  11الذي تغير بعد أحداث و     
ضرورية لتحسين ظروف تعتبر  فإنها كذلك ،الديمقراطية وتحقق غايات إنسانيةقيم الحرية و

مدى الطويل من تولد اإلرهابيين وبالتالي الالحد على في الدول الهشة من أجل التقليص والحياة 
  .زعزعة البيئة األمنية الدولية

راطية، ليست إذن فإن آليات المساعدات هذه ودعم األنظمة وتشجيعها على تبني الديمق     
هو  2001سبتمبر  11جية األمريكية بعد أحداث يستراتستجد ضمن اإلبالجديدة، وأن ما ا

جية الردع يمكان مفهوم آخر وهو إسترات راتيجية الحرب الوقائية، التي حلتاعتمادها على إست
مع األخطار  لم تعد تتناسبكانت سائدة أثناء الحرب الباردة، خاصة وأن هذه األخيرة التي 

.     امل مع التهديد وتحبطه قبل تحققهالوقائية التي تتع جية الضربةيلى إستراتالجديدة التي تحتاج إ
  :فإن 2002في وثيقة األمن القومي لعام وكما جاء 
  زيادة المخاطر جعلت قضية اتخاذ عمل استباقي للدفاع عن أنفسنا أكثر إلحاحا حتى لو ال يزال هناك"              
  .1 "حباط أو منع مثل هذه األعمال العدائية من قبل خصومناعدم يقين بوقت أو مكان هجوم العدو إل               

  :نفس السياق جاء كذلكوفي  
  .2"نحن ندرك أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم الجيد" 

جية التي يل حول إن كانت اإلستراتهناك نوع من الخلط أو ربما الجد في حقيقة األمر و     
رب الوقائية جية الحيهي إسترات 2001سبتمبر  11حداث تبنتها الواليات المتحدة األمريكية بعد أ

  .يوجد فرق بين المفهومين هألنأو الحرب اإلستباقية، 
  الحرب اإلستباقية -

ما يكون هناك ستخدام األول للقوة العسكرية عنديشير مفهوم الحرب االستباقية إلى اال      
حيث اعتمدت الل الحرب الباردة، ان خأو على األقل هو وشيك وهذا ما كهجوم فعلي لعدو ما، 

 3.جيةيكل من القوتين العظمتين على االستباق باعتزام كل منها إطالق قوتها النووية اإلسترات
ا من ترك مجاال الختيار الوسائل أو متسعيبرر بكون التهديد وشيك وال يإذن فالهجوم اإلستباقي 

                                                 
1 The National Security strategy of the United State of America, september 2002, op.cit., p 15  
2 Ibid.p 6 
3Colin  S.Gray, « the imlications of preeptive and preventive war doctrines :A reconsideration », strategic studies 
institute, july 2007, p 8, in : http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub789.pdf 
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الهجوم الياباني على  ،لوم العسكريةالعوبناءا على هذا يعتبر المختصون في . خطيطالوقت للت
بمثابة ضربة إستباقية حيث وجهت اليابان للواليات  1941ميناء بيرل هابر األمريكي سنة 

  1.المتحدة ضربة تستبق فيها أي هجوم أمريكي عليها
  الحرب الوقائية -

مؤكدا لتهديد يكون النوايا المحتملة لدى الخصم حيث ال هي تعتمد على اأما الحرب الوقائية ف    
  2؟لكن كم من الوقت مستقبال، حتمال لحدوثه مستقبالأو وشيكا وإنما يبقى هناك ا

الوقائية هو كون األولى تحدث في حالة الحرب إذن بين الحربين اإلستباقية وفالفرق     
الحقيقية أين يكون العدو واضحا ومحددا ويبقى فقط من يبادر بالضربة األولى أو يكون له 

أما الحرب الوقائية فهي تعتمد على فكرة أن حربا أو على األقل تغيرا سلبيا ما . اقاالستب
وبناءا على هذا  لى قبل حدوث ذلكسيحدث في المستقبل وبالتالي يجب المبادرة بالضربة األو

  .فإن الحرب اإلستباقية هي أكثر يقينية من نظيرتها الوقائية
جية الواليات يهل إسترات:يجيتين نطرح السؤال التاليستراتعلى خلفية هذا الفرق بين اإل      
و اإلجابة  جية الحرب الوقائية أم اإلستباقية؟يستراتهي إ 2001سبتمبر  11دة بعد أحداث المتح
  . جية الحرب الوقائية يإستراتهي 

 اعتبارا بأنإستباقية هي جيتها يالرغم من أن اإلدارة األمريكية تصر على أن إستراتفب      
في وثيقتي عدو واضح والتهديد موجود فعال، حيث نجدها تستعمل مصطلح االستباقية ال

اق في في العرو 2001 تعتبر حربها في أفغانستانو 2006و  2002من القومي جية األيإسترات
في حقيقة األمر ال أفغانستان وال العراق كانتا و إال أنه. هي حرب إستباقية 2003مارس 

كان  بينهما وبين الواليات المتحدة مثلماأو كانت هناك حالة نزاع فعلية الواضح تمثالن العدو 
إضافة إلى ذلك لم تقدم الواليات يتي فترة الحرب الباردة، شأن هذه األخيرة مع اإلتحاد السوفي

كما لم يثبت وجود دة بهجمات إرهابية محتملة ووشيكة، المتحدة أدلة فعلية عن قيام تنظيم القاع
جية الحرب يفإن إسترات تهدد بها األمن القومي األمريكي، بالتالي امل في العراقأسلحة دمار ش

                                                 
� K+�=�ت،  4g��""��Sا ����ا����� J���ة P: ا	��Kkت ا	�و	��ا	���و��K� " :P ، ��4 آ����	Sا R�-	ا ���?i ،:  

http://www.alwasatnews.com/2655/news/read/34117/1.html 
   
 
2Colin,  S.Gray, « the imlications of preeptive and preventive war doctrines :A reconsideration », op.cit., p 11 
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سبتمبر من  11الوقائية تعتبر اآللية الجديدة التي تبنتها الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث 
  .أجل مواجهة مصادر تهديد أمنها القومي

، انطالقا 2001سبتمبر  11د أحداث بعد أن تم تناول عناصر اإلستراتيجية األمريكية بع     
 ،2006و  2002من القراءة في وثيقتي إستراتيجية األمن القومي للواليات المتحدة لعامي 

 يتضح بان هذه اإلستراتيجية هي بمثابة التعبير الجوهري عن إيديولوجية المحافظين الجدد،

الدور  للواليات المتحدة، التفوق العسكري:حيث تحمل العديد من المواضيع المرتبطة بهم فنجد
اتخاذ  القيادي الذي على الواليات المتحدة أن تلعبه في تعزيز الديمقراطية وقيم الحرية،
إنشاء  اإلجراءات الصارمة والوقائية إن استلزم األمر ضد الدول المارقة وعمالء اإلرهاب،

 2003اق في مارس و أخيرا فإن إعالن الحرب على العر تحالفات مع الدول المفضلة للحرية،
و هدفها المتمثل في إسقاط صدام حسين يمثل تنفيذ التدبير الذي يروج له المحافظون الجدد لمدة 

  .طويلة
سيجد بأن مضامين هذه  سبتمبر، 11إن المالحظ لإلستراتيجية األمريكية بعد أحداث  كذلك،     

الثالث الواقعية والليبرالية األخيرة قد مزجت من حيث إطارها الفكري والنظري بين المقاربات 
فهذه اإلستراتيجية هي ليبرالية في أهدافها حيث تضع هدفها الرئيسي تعزيز قيم  والبنائية،

الحرية والديمقراطية ومحاربة كل من يهدد هذه القيم التي تعد األساس الذي يقوم عليه المجتمع 
لسياسة الخارجية األمريكية ومدى وهو ما يظهر أهمية المقاربة البنائية في تحليل ا األمريكي،

وهي واقعية في تجسيد أهدافها حيث أصبح  .مساهمة قيم المجتمع األمريكي في تلك السياسة
االعتماد على القوة العسكرية والحرب الوقائية هي الوسيلة التي تجدها الواليات المتحدة مناسبة 

هذا من جهة و من جهة أخرى  اب،للوقوف في وجه الدول المارقة و اإلرهابيين و عمالء اإلره
فإن األفكار الواقعية تظهر من كون أن الهاجس األمني أصبح المحرك الرئيسي للتوجهات 

  .الخارجية األمريكية
هي في حقيقة األمر ال  إن هذه التوجهات األمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر،      

وإنما طور في التكتيك  تراتيجيات جديدة،تدل على أن الحدث قد خلق أهدافا جديدة وال اس
فقد منح الحدث الواليات المتحدة الطاقة النفسية والمعنوية والقانونية  واألسلوب والمبررات،

والسياسية التي تحتاجها محليا ودوليا لتسارع في تحقيقها ألهدافها المتمثلة باألساس في تعزيز 
  .أينما كانت الهيمنة األمريكية وحماية المصالح األمريكية
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ه السياسة الخارجية األمريكية، كان الخطر السوفييتي أثناء الحرب الباردة يوجفبعد أن       
أصبح خطر اإلرهاب والدول المارقة موجها لهذه األخيرة ومحددا  ويحدد أهدافها اإلستراتيجية،

اتيجية للواليات وأصبح التوسع جوهر العقيدة اإلستر 2001سبتمبر  11ألهدافها بعد أحداث 
وإنما سبتمبر  11كان التوسع األمريكي ليس وليد أحداث ن وإ المتحدة من اجل تحقيق أهدافها،

لكن هذا  ساسي من مكونات النموذج األمريكي،فالقوة مكون أ هو مرافق لمسيرة أمريكا تاريخيا،
ذهبية لتطبيق  التي مثلت فرصة كثر خطورة منذ وقوع هذه األحداث،التوجه اكتسب أبعادا أ

ض الهيمنة األمريكية أفكار المحافظين الجدد الداعية إلى استخدام كل عناصر القوة المتاحة لفر
  :بوضوح قائالً رامسفيلده وهو األمر الذي عبر عن على العالم،

  من أجل إن الحادي عشر من سبتمبر أحدث ذلك النوع من الفرص التي وفرتها الحرب العالمية الثانية "            

  اء نوع من المشروعية على عملية االستفراد ـإعادة صياغة العالم،كما ساهمت تلك األحداث في إضف             
  ا بعد حربـًبالسياسة العالمية من قبل الواليات المتحدة،وتكريس نظام القطبية األحادية الذي ولد فعلي             

  غير قادر على اإلفصاح الحر عن نفسه -بسبب افتقاره للشرعية- لكنه بقي ،1991الخليج الثانية عام              
  1".حتى تاريخ الحادي عشر من سبتمبر              

أو  وألن إستراتيجيتها توسعية وال تستثني منطقة أو إقليما تكون لها فيه مصالح قومية،      
 اإلرهابيين أو الدول المارقةتكون مصالحها الموجودة أصال في منطقة معينة مهددة من طرف 

فإن  .أو أن تكون هناك منافسة من القوى الكبرى على المناطق الحيوية للمصالح األمريكية
القارة اإلفريقية عموما والساحل اإلفريقي خصوصا أصبح يستثير في اآلونة األخيرة اهتماما 

 11مريكية بعد أحداث أمريكيا لم يشهده من قبل في ظل المضامين الجديدة لإلستراتيجية األ
 .و هذا ما سنحاول تحليل أبعاده وأسبابه ضمن الفصل الثاني من هذا البحث . 2001سبتمبر 
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فمن  ،باعتبارها دولة عظمى واهم قوة دولية فاعلة في عالم ما بعد الحرب الباردة      

مريكية في مجالها اإلقليمي وتتسع المتصور أن ال تنحصر المصالح القومية للواليات المتحدة األ

أو  فما تتسم به اإلستراتيجية األمريكية هو كونها كونية ال تقتصر على قارة. لباقي أرجاء العالم

غير أن هناك بعض المناطق تشكل لها مجاال حيويا أكثر  ،أو منطقة بل تشمل كل العالم إقليم

من أخرى لما تتميز به من موقع إستراتيجي أو ثروات حالية أو محتملة أو لما تشكله هذه 

  .يد لألمن األمريكي والدولي عموماالمناطق حاليا أو مستقبال من تهد

جاهها لم تكن على سات الواليات المتحدة األمريكية تن سياإلفريقية فإوبالنسبة للقارة ا      

ة في النصف األخير من اإلهمال خاصبل ترددت بين االهتمام و ،الهتماموتيرة واحدة من ا

االعتبارات التي تتحكم التذبذب يعود إلى كثرة العوامل ولعل هذا التردد أو و. القرن العشرين

ح الواليات المتحدة يتعلق بمصالهو داخلي  منها ما ،ريكية تجاه إفريقيافي السياسة الخارجية األم

 الثقافية كما تراها اإلدارة األمريكية ومنها ما هو يتعلق بطبيعة النظاماالقتصادية والسياسية و

    1.العوامل اإلستراتيجية في تلك المنافسةالدولي ومواقف الدول الصديقة والمنافسة و

السياسة اتسمت فلت إفريقيا على حافة أولويات اإلستراتيجية األمريكية، ظلوقت طويل ف      

بنوع وحتى سنوات الحرب الباردة  1789األمريكية تجاه إفريقيا ومنذ تأسيس الجمهورية عام 

الغربية المسيطرة  من التهميش و اإلهمال ولعل ذلك هو بحكم وجود القوى االستعمارية

إلدارات األمريكية ااختارت ف، 18852-1884مؤتمر برلين  المهيمنة على هذه القارة منذو

سياسة النيابة في التعامل مع الدول اإلفريقية فتركت المتتالية الجمهورية منها والديمقراطية 

أن هذا ال يعني بأن الواليات المتحدة  إال. وروبيين في تسيير شؤون القارةالمجال لحلفائها األ

جية في كيفية التعامل مع يإسترات حيث كان لها رؤى ريقية كليا،اإلف األمريكية أهملت القارة

  .القارة بما يخدم مصالحها الكونية

الحرب الباردة سياسة األمريكية في إفريقيا أثناء فكانت محاربة المد الشيوعي أساس ال      

ية قوى االستعمارية الغربخاصة بعد أن حصلت العديد من دول القارة على استقاللها من ال

استحوذت اعتبارات الحرب الباردة على لهذا  .لنظام االشتراكي في حقبة الستيناتوتبنت ا

شكلت الواليات المتحدة األمريكية في صراعها مع اإلتحاد السوفييتي ف صانعي القرار األمريكي

                                                 
324،ص ��2002> ا�#34ث و ا�را �ت ا������8،ا�9#�� ا8و�7،: ،ا���ه�ة)2002 -2001(ا������ ا���ا�
	� ا������ �4$3د ا�3 ا���1�2 و 0/�ون، 1  

���� ا��و�
�@$�� �	�? �4$3د،����� ا! ���
� �	�� إ����
� و ا�
8وي ،ا�9#�� ا�و�A، :،7$�ن�&%رات ا�"�  2 7،ص  2005دار ا�$
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تحالفا معاديا للسوفييت في القارة اإلفريقية عن طريق تجنيد العمالء وتقديم المساعدات 

  .تصادية و العسكرية لهذه الدول في محاولة لمواجهة التوسع السوفييتياالق

التغيرات الهيكلية التي عرفها فييتي ونهاية الحرب الباردة، فإن وبعد انهيار اإلتحاد السو    

ا هومة مصالحالنظام الدولي دفعت بالواليات المتحدة األمريكية إلى إعادة تقويم وترتيب منظ

 فعلى الرغم من أن إفريقيا بدأت تفقد أهميتها الجيوبوليتيكية بعد انتهاء. ةوأولوياتها القومي

رؤية إستراتيجية تخص القارة  حيث أن إدارة جورج بوش األب لم تقدم ،الحرب الباردة مباشرة

إال أن مالمح سياسة أمريكية جديدة . لعالمي الجديد الذي حاول تأسيسهريقية ضمن النظام ااإلف

سيس كلينتون إلى تأالرئيس حيث سعت إدارة  1998قد اتضحت مع بداية عام تجاه إفريقيا 

من خالل التركيز على دبلوماسية التجارة كأداة لالختراق  ،شراكة أمريكية إفريقية جديدة

مريكية نحو إفريقيا أفضى إلى إعادة توجيه السياسة األ، وما 1باإلضافة إلى دعم قادة أفارقة جدد

من منطلق الوضع الدولي هو إنما ي كانت سائدة فترة الحرب الباردة والت عتباراتليس اال

متغيرات دفعت إلى عملية تقويم السياسة اه العولمة وما أفرزه من عوامل والجديد السائر باتج

  .اإلفريقية للواليات المتحدة األمريكية في مرحلة ما بعد الحرب 

في الشؤون اإلفريقية لكتلة النواب السود في في رسالة لمساعدة وزيرة الخارجية  وقد جاء      

  :، أن15/09/2000الكونجرس في 
  ا، لقدـات بين الواليات المتحدة األمريكية وإفريقيـإدارة كلينتون قد نجحت في إعادة تعريف العالق"              

   افس بين القوى العظمى وعقليةـالتنتقدمنا خارج تلك السياسة القائمة على استغالل إفريقيا بسبب                      

  2".االحترام المتبادلمع إفريقيا قائمة على المصلحة و العميل ليكون في النهاية إرساء شراكةالراعي و                    

و يمكن لمس السياسة األمريكية إلدارة الرئيس كلينتون تجاه القارة اإلفريقية من خالل      

  :ثالث مداخل رئيسية هي 

رفعت إدارة الرئيس كلينتون شعار الديمقراطية وحقوق حيث  :المدخل السياسي-1       

اإلنسان في سياستها الجديدة تجاه القارة اإلفريقية وقد جاء هذا واضحا في تصريح لوزير 

Warren) وورن كريستوفر الخارجية  Christopher)  قبل المؤتمر الثالث  21/05/1993يوم

                                                 
 ا���$�ن،�$ي 1#A"ا������ D���ة ��   : ، �� "ا���د ا���� � ا������8 ا�

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-
News/NWALayout&cid=1170877901097 
 
2 Mamadou Ka, « la politique africaine des Etats-Unis de 1947a 2005 :de l’engagement selectif a la politique de 
"Legacy", canada :collège universitaire de saint boniface,p 38,  in : 
http://www.polis.sciencespobordeaux.fr/vol14n1/ka.pdf 
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األمريكي اإلفريقي حيث صرح بأن إدارة كلينتون ستقدم دعما واضحا وكبيرا العشرين للمعهد و

الديمقراطية واقتصاد السوق ويضيف أيضا أنه في قلب هذه العالقة  للحركة من أجل الحرية،

الجديدة يوجد التزام غير مسبوق بالديمقراطية وحقوق اإلنسان التي تمثل دعائم السياسة 

كما جاء في تقرير الرئيس كلينتون إلى الكونجرس . 1فريقياالخارجية األمريكية تجاه إ

 : األمريكي
 أن الديمقراطية في إفريقيا كما هي في األماكن األخرى من العالم، أظهرت أنها الشريك األكثر قوة "                     

 م الخطوات المهمة التي تحققتاندة ودعJوصالبة واستقرار ورفاهية دائمة ،وسوف نعمل على مس                     

  .2"ووصلت إليها الدول اإلفريقية                     

مس التحرك االقتصادي األمريكي في إفريقيا من خالل حيث نل: المدخل االقتصادي -2        

تطوير العالقات االقتصادية " :تحت عنوان 1997وضع في منتصف عام التقرير الذي 

ارة وتنمية التجارة ـو الذي يقوم على االستفادة من الفرص الجديدة في الق "األمريكية اإلفريقية

  .و االستثمار وزيادة فرص النمو

جية الجديدة للواليات المتحدة في إفريقيا في الميدان يتحديد التوجهات اإلستراتولقد تم 

 الذي تضمن العناصر الخمسة 1997جوان  17االقتصادي في خطاب الرئيس كلينتون في 

  3:اآلتية

ة وأن الدول التي أجرت يريكتجات اإلفريقية إلى األسواق األمتوسيع وصول المن �

ستتمتع بامتيازات أفضل حيث ستتفاوض معها الواليات المتحدة حول   ∗إصالحات

  .اتفاقيات للتبادل الحر

  .الزيادة في المساعدات الفنية إلى إفريقيا �

 500و مليون دوالر، 150صندوقين برصيد  ءكما تم إنشافي إفريقيا، زيادة االستثمارات �

  .مليون دوالر مخصصة لتمويل البنية التحتية إلفريقيا السوداء

                                                 
1 Warren, Christopher, « The united states and Africa :A new relationship » , address befor the 23 rd african-American 
institute conference reston,may21,1993, virginia : US department of state dispatch,vol.4,no.21,may 24,1999, p 365  
 
2 Steven, Metz, « refining american strategy in Africa », strategic studies institute, february,2000, p 37 in : 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/publs/display.cfm?pubID=199.pdf 
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تخفيض عبئ الديون وذلك بشطب الديون الثنائية للدول األكثر فقرا التي تقوم  �

  .موريتانيا، موزمبيق، بنين، السنغال و تنزانياالحات وقد تم تخفيض ديون أوغندا،باإلص

ولين رفيعي المستوى من الواليات المتحدة مسؤاءات الدورية السنوية بين عقد اللق �

  .األمريكية و الدول اإلفريقية التي تجري إصالحات

  :جيتها من خالل آليات أهمهايوقد عملت إدارة كلينتون على تحقيق إسترات          

ل إقرار لجنة المبادرة األمريكية لدعم التجارة و االستثمار مع إفريقيا وذلك من خال •

اإلعتمادات بمجلس النواب األمريكي باإلجماع تشريعا يعطي حرية الدخول بدون 

  1998.1جمارك للمزيد من منتجات الدول اإلفريقية إلى األسواق األمريكية وذلك عام 

وافق الرئيس كلينتون أثناء المؤتمر األمريكي اإلفريقي بواشنطن على  1999في عام  •

  2.ر ديون مستحقة على الدول اإلفريقيةمليار دوال 70إسقاط 

إنشاء صندوق لتمويل االستثمارات في إفريقيا من قبل الهيئة األمريكية لالستثمار الخاص  •

)OPIC(∗  ق بتمويل مشروعات االتصاالت والمنافع العامة والنقل ويقوم هذا الصندو

في منتصف عام الخدمات الصحية في إفريقيا وقد بدأ هذا الصندوق أعماله والمياه و

2000.3 

African Growth "الفرص و النمو اإلفريقي"أصدر قانون يسمى بقانونو   and opportunity    

(AGOA) يهدف إلى تحرير التجارة اإلفريقية وفتح األبواب أمام  ،18/05/2000م يو

إلى االستثمارات األمريكية في القارة اإلفريقية كما يشجع على دخول المنتجات اإلفريقية 

ان والتعددية السياسية منها احترام حقوق اإلنس ألمريكية ولكن وفق شروط أمريكية،األسواق ا

كذلك و االستثمارات األمريكيةادية وخاصة االنفتاح على التجارة وممارسة الليبرالية االقتصو

ون على وقع الرئيس كلينت 2000في أكتوبر سنة و. الفكرية ومكافحة الفساد والفقرحماية الملكية 

دولة إفريقية من جنوب الصحراء لالستفادة من مزايا تفضيالت التجارة  34إعالن يسمح لنحو 

و هذا  "التجارةقانون التنمية و" في بنده األول AGOAالممنوحة للدول اإلفريقية وفقا لقانون 

المالبس معفاة من الرسوم ت هذه الدول من الغزل و النسيج واإلعالن يسمح بدخول منتجا
                                                 

: ، ��"�رة ا��$�اء�ا�	�اع ا����دي 7MA ا�"`M#� �_�وري،1    
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-
Namah%2FNMALayout&cid=1177156230946 
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 GSP (Generalizedمطابقة للمعايير التي وضعها النظام المعمم لألفضليات الحصص وو

system of preferences).1  

ع للسياسة األمريكية تجاه القارة اإلفريقية في المتتبفالمالحظ و: المدخل األمني  –ثالثا      

إدارة الرئيس جورج فترة  1992التدخل في الصومال في ديسمبر جانبها األمني يجد بأنه بعد 

بالتنسيق مع منظمة األمم المتحدة من  "عملية إعادة األمل"جاء تحت شعار بوش األب، الذي 

وبدء مرحلة إعادة  العملية اإلنسانية في الصومال بعد  انتهاءو2أجل إنقاذ الشعب الصومالي،

 ة مع الجنرالاجهة عسكريوجدت إدارة كلينتون نفسها في مو تأهيل البنية التحتية للدولة ،

"  ـالدولي في الصومال ما اسماه بذي كان يعتبر التواجد األمريكي وال" محمد فارح عيديد"

وقد أعلن الحرب على القوات األمريكية مما جعل إدارة كلينتون تقرر .3" االستعمار اإلنساني

ة ولعل هذا الفشل األمريكي في الصومال هو ما دفع اإلدار. 1993سحب قوتها في مارس 

المشاكل اإلفريقية من أجل تطويقها وبالتالي ى تغيير سياستها تجاه الصراعات واألمريكية إل

زت سياسة جديدة تقوم فيها الواليات فبريجية األمريكية في القارة، حماية المصالح اإلسترات

الضاغط عن طريق الحصار الداعم غير المباشر أو المؤثر و بدور الوسيط أوالمتحدة 

  ∗.رمثلما حدث مع الزائي االقتصادي

قوة  إنشاءإلى  1996تيجيتها الجديدة سعت الواليات المتحدة منذ عام اوكوسيلة لتنفيذ إستر     

وتتمثل الرؤية األمريكية لهذه القوة في العمل من اجل  )ACRI(لمواجهة األزمات إفريقية 

  .متعزيز القدرة اإلفريقية على مواجهة األزمات اإلنسانية وحفظ السال

دون  انتقائية تركز على دول إفريقية معينةيس كلينتون تجاه إفريقيا سياسة الرئو إن كانت       

غيرها، على األغلب ألنها ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للواليات المتحدة، إال انه ال يمكن 

التعامل مع  فبعد أن كان، التغير الذي طرأ على شكل المعاملة األمريكية إلفريقياالتغاضي عن 

هذه األخيرة في فترة الحرب الباردة قائما على تقديم الدعم لمختلف األطراف اإلفريقية بغية منع 

                                                 
334،ا�$�@H ا����G ا�Fآ�، ص )2002 -2001(ا������ ا���ا�
	� ا�������4$3د ا�3 ا���1�2 و 0/�ون، 1  

،D3� ي �3ت�V ا���ن ا���دم @3ن �� *���را �ت و ا��Z2،ا�9#�� ا8و�7،: ،���وت ا����
� و ا�M� ا������ �� d$40، ص 1998ا� 2  
 H@�$ا� b
� 3  
 * �� e��3�� ��` يFي ا����Z�و ا8/�ى �3ا��� �b�i�M  ��24/04/1993 ا�Rا��i آ��h ه�2ك ���3��ن �����2��ن ا�اه$� �X�AR ا�$��ر�f ا���ن 

b�i ا�Rا��iي 7MA ا@�اء ا�����Tت �3�3�3  ����3 و V#� ان �	� ا�Rا��i ا�7 هFا ا�Hf3 آ��h ا8دارة ا������8 ����� h4�H� G��2 ����� �� ا@#�ر ا��
 �
��@ �� ��
�e ا�7 ا@#�ر �3�3�7MA 3 ا��1A �MT ا���9M ا8 ان ادارة آ2�M�3ن ا �A hA�9#� ����� ��1993ة ، و ه3 �� �ث ����� X� و ��1 ا�\_3ط ،

���9 ��>� ا��$� �� �M��� h_M� رج ، و�Tا� �� e��3�4� ����	$ا�����4ت ا� $������ ان M� �2ء  و��ت �� �n��4$ت ا����3�4 آ��� و �� ا��� d$ا�
��iاRا�\_3ط ا������8 �� ا� h4�  آ��Z2 � ا���O$� ، و ه�Fا �
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حدث انتقال نسبي من سياسة المساعدات التي سادت طيلة فترة الشيوعي إليها، فانه قد  النفوذ

  .الحرب الباردة إلى سياسة التعاون أو الشراكة

جي األمريكي يعطي إفريقيا أهمية يبدأ التفكير االسترات 2001 سبتمبر 11وبعد أحداث      

جية للقارة يكبرى على قائمة أولويات السياسة الخارجية األمريكية حيث تزايدت األهمية اإلسترات

ينيا االعتداءات على السفارات األمريكية في كل من كوان كانت  .وفقا للرؤى األمريكية الجديدة

بأن عدم االستقرار اإلفريقي من تدرك الواليات المتحدة األمريكية  تجعل 1998وتنزانيا سنة 

 11أحداث  والدولي، فان الممكن أن ينشأ عنه فواعل غير دولية تهدد االستقرار اإلقليمي

على إعادة النظر في مكانة لتؤكد هذه الحقيقة وتجبر الواليات المتحدة  جاءت 2001سبتمبر 

جية األمن القومي األمريكي يهذا ما جاء في التقريرين حول إستراتإفريقيا في سياستها الكونية و

  .2006و  2002لسنتي 

دوليا واسعا،  الساحل اإلفريقي كمنطقة فرعية من إفريقيا لم تكن في العادة تستثير اهتماماو       

شكل أحد المجاالت الجيوسياسية التي تثير اهتمام ت 2001سبتمبر  11ت بعد أحداث أصبح

ها الواليات المتحدة األمريكية التي أبدت في اآلونة األخيرة اهتماما عل الدولية خاصة منالفوا

ملحوظا بالمنطقة، هو في تزايد مستمر، مما يدفع بنا إلى التساؤل عن األسباب والدوافع 

األمريكية وراء االهتمام بالساحل اإلفريقي، خاصة في ظل المضامين الجديدة لإلستراتيجية 

  .    2001سبتمبر  11ة بعد أحداث األمريكي
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  واقع الساحل اإلفريقي: المبحث األول

  

حدة كما سبق الذكر فإن منطقة الساحل اإلفريقي أصبحت مؤخرا تثير اهتمام الواليات المت       

الدولية بعد أن كانت ولوقت طويل منطقة مهمشة على كل األمريكية وغيرها من القوى 

  .السياسيةستراتيجية منها واالقتصادية و، اإلالمستويات

ظهر اهتمام أمريكي بالمنطقة وتغيرت  ،بالتحديد 2001سبتمبر  11إال أنه وبعد أحداث      

الرؤية األمريكية للساحل اإلفريقي فأصبح أحد أهم المجاالت الجيوسياسية التي دخلت في 

  .الحسابات األمريكية

ترجعه الواليات المتحدة إلى تأزم الوضع األمني في الساحل  وان كان المبرر لهذا االهتمام      

إال أنه يجب طرح سؤال في غاية الدولي ككل،  اإلفريقي وما يمكن أن يشكله من تهديد لألمن

هل فعال وصل الوضع األمني في الساحل اإلفريقي إلى مرحلة متأزمة : األهمية أال وهو

اصة مصالح و األمن القومي األمريكي بصفة خبإمكانها أن تتوسع خارج اإلقليم وتضر بال

األمن الدولي بصفة عامة؟ أم أن هذا االهتمام األمريكي بالمنطقة ال يرجع فقط لألبعاد األمنية و

  وإنما يتعداها إلى أبعاد أخرى؟

على العموم إن اإلجابة على هذا السؤال لن تكون ممكنة إال بعد التعرف على واقع       

ي بما يشمله من واقع جيوسياسي، واقع أمني وواقع لساحل اإلفريقوخصوصية منطقة ا

  .اقتصادي

  

  الواقع الجيوسياسي : المطلب األول

  المجال الجغرافي للساحل اإلفريقي: الفرع األول

الساحل اإلفريقي و .1إن تسمية الساحل تعني تقليديا الشاطئ أو الحافة الجنوبية للصحراء      

ط األطلسي إلى البحر األحمر فاصال بين الصحراء الكبرى شماال يمتد جغرافيا من المحي

  .ومنطقة السافانا جنوبا

أي من  حولفي للساحل اإلفريقي خلقت نوعا من االختالف ولعل شساعة  المجال الجغرا      

  . الدول هي تنتمي إلى هذا المجال

                                                 
1 Mehdi Taje, « Sécurité et stabilité dans la Sahel Africain » ,college de defence de l’OTAN,NDC occasionel paper 
19,decembre 2006, p 6 
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 "ين الدول لمكافحة الجفافاللجنة ما ب"فسياسيا وبالرجوع إلى مجموع الدول التي ضمتها      

بيا،موريتانيا،مالي غامالسنغال،: ول الساحل اإلفريقي هيفإن د، 1971و التي أنشئت سنة 

زحف ثم أضيفت كل من غينيا بيساو و الرأس األخضر  ونظرا لالنيجر، تشاد وبوركينافاسو 

  1.الصومال وكينياالصحراء تضاف كل من السودان، أثيوبيا، 

وهو بذلك ها األزمات اإلثنية التي يعرفاإلفريقي انطالقا من المشاكل وساحل كما يعرف ال     

  2.تشاد وموريتانيا وهو ما يعرف بقوس األزماتكل من السودان، مالي، النيجر،  يضم

قي يمكن أن يكون له و ألنه تم االفتراض مسبقا بأن االهتمام األمريكي بالساحل اإلفري     

في البعد األمني فإنه ال يمكننا االعتماد في هذه الدراسة على  ال ينحصر فقطأبعاد أخرى و

كما أن االعتماد على عامل التصحر  ،من كونه قوس أزمات تعريف الساحل اإلفريقي انطالقا

لمجال شاسعا في تحديد المجال الجغرافي للساحل اإلفريقي هو اآلخر غير ممكن بحيث يجعل ا

عتماد على التعريف الذي أجمعت عليه الكتابات المتعلقة لذلك سيتم اال. جدا مما يصعب دراسته

الي، النيجر، بوركينافاسو، تشاد مالسنغال، موريتانيا، :اني دول هيبالمنطقة باعتبارها تضم ثم

  .وشمال نيجيرياالسودان 

  

  في الساحل اإلفريقيطبيعة المجتمع : لفرع الثاني ا

العرقيات فيه مما يضعف هو تعدد اإلثنيات و احل اإلفريقيإن ما يميز المجتمع في الس      

التجانس االجتماعي ويخلق مشاكل داخل الدولة الواحدة وحتى بين دول اإلقليم ساهم التقسيم 

  .االستعماري فيها بشكل كبيرا

فنجد في مالي ريقي تعرف تعددا للعرقيات داخلها، فمجمل الدول المشكلة للساحل اإلف      

التوارق و Kanouriالكانوري و Peulsو البولس  Songhaïالسونغاي  و Bambaraالبامبارا (

Touareg الهاوسا(وفي النيجر). والعرب Haoussa ،الجرما Djerma ،البولس ، السونغاي

الباقيرمي ، 30,3%السودانيون العرب (أما في تشاد ) .نوري، التوارق والعربالكا

Bagmirmes  الكريشKreish  ، التيداTedasبوم ، مMbums ،ماساليت Massalits  تاماTams ،

، العرب المسلمون في الشمال(في السودان و). كانوري، هاوسا، العرب  Moubousموبو 

                                                 
1 Mehdi Taje, « Sécurité et stabilité dans la Sahel Africain »,op.cit.,p6 

 ،�����را �ت ا8 ��اM� ?�Zا� Rآ��:�iاR�ات ا��2�8 و ا�����4ت ا��Tر@��"،ا����* ا���ا�
	�،ا��3ا�24  ��3Vق،"ا����� ا�����8 ��1 ا��>
2،ص �3�،2008$#� 7ا��د   
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، Mossiموسي (وفي بوركينافاسو ). البانتو المسيحين وأصحاب المعتقدات المحلية في الجنوب

   Dioula.(1الديوال  ، البولسMoreمور بامبارا، 

دد اإلثني ليس فقط من حيث العرف بل وكذلك في الجانب الديني بين مسلمين كل هذا التع     

ومسيحيين وأصحاب المعتقدات المحلية وأيضا من حيث اللغة، حيث نجد اللغة العربية ولغة 

  .الدول المستعمرة سواء إنجليزية أو فرنسية باإلضافة إلى اللغة المحلية للقبائل

عرقيا جعلت من مستوى التجانس االجتماعي ، قبليا وفككة اثنياهذه الطبيعة االجتماعية الم     

ضعيفا وحركيات االندماج المجتمعي صعبة خاصة مع غياب ثقافة سياسية وطنية موحدة مما 

النيجر الي والتوارق في مودارفور في السودان أزمة مثل داخلية، أزمات عنه ينتج 

 2.تشادثنية وحتى القبلية في ضطرابات العرقية في موريتانيا والصدمات اإلاالو

  

  الدولة في الساحل اإلفريقيطبيعة : الفرع الثالث

فشلت لها،  من الناحية السياسية الدول الجديدة التي ورثت حدودها بعد التقسيم االستعماري     

ة على أساس المساواة في في تحقيق سلطتها على أراضيها وخلق توليفة حديثة من الدول مبني

هذا الفشل هو نتيجة لتراكم مجموعة . 3واجبات وتوفير ضمانات المساواة للجميع الالحقوق و

كذلك يزال يهيمن على السياسة المحلية والعشائر الذي ال العوامل من أهمها نظام القبائل ومن 

فجعل ، 4التقسيم االستعماري للحدود الذي لم يراع الحدود األنتربولوجية للمجتمعات المحلية

لعرقية منفصلة ومفككة مما أدى إلى توتر دائم في اإلقليم وأضعف من سيادة المجموعات ا

  .الدول في الساحل اإلفريقي

كما أدى غياب وضعف فلسفة المواطنة في هذه الدول مع انتشار الفساد السياسي وضعف       

ية والمصداقية األداء المؤسساتي الستحالة بناء آليات الوقاية أو حل النزاعات الداخلية ذات الفعال

  .5مما يجعل من تدخل طرف أجنبي ثالث أمرا ضروريا 

هذه  اتيأما من الناحية االقتصادية ففشل دول الساحل اإلفريقي يظهر من كون اقتصاد      

ففي الميدان الزراعي نجد أن الموارد الزراعية غير مستقرة في معظم دول الدول متدهورة، 
                                                 

را �ت M� ?�Zا� Rآ��:�iاR��Rا�i"،ا����* ا���ا�
	�،ا�M� ���32�ات 7MA ا�4ود ا��A1$�ر @
�ل،"و@>� ��n �3ل W#��� ا��>
���،ا��د��10،ص �3�،2008$#�7ا8 ��ا   
ات ا��2�8 و ا�����4ت ا��Tر@��"ا�24 ��3Vق،�2،ا�$�@H ا����G ا�Fآ�،ص "ا����� ا�����8 ��1 ا��> 2  

3Mehdi Taje, « les vulérabilités du sahel », lettre du CEREM no.12,mai 2009, in : 
htto://cerems.defense.gouv.fr/etudes/publicatio/lettre%20du%20cerem/lettre-CEREM_12.pdf 

�2
b ا�$�@H،ص  4  
H@�$ا� b
�5  
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جفاف رهيبة دول  لصعبة حيث كثيرا ما تجتاح موجاتالساحل نتيجة الظروف المناخية ا

 البطالة المتزايدة هي مصادر لفقدان األمل مما يهيئ أرضيةكذلك فإن الفقر و ،الساحل اإلفريقي

العسكرة وهو ما يشكل أرضية غير مواتية لالستثمار األجنبي خصبة للتمرد والتطرف ومن ثمة 

  .المباشر 

رات على مستوى االستكشافات النفطية ومصادر الطاقة ألنه بدأت تظهر مؤشلكن و      

  .لمنطقة قد بدأت تظهر بوارده عموما فإن االهتمام الدولي با

  

  الواقع األمني : المطلب الثاني

ما نتج عنها من موجات يعة المناخ في الساحل اإلفريقي وإن عوامل كثيرة أبرزها طب     

سببت في وفاة أكثر من مليوني شخص في جفاف متكررة أدت إلى حاالت مجاعة خطيرة ت

االقتصادي وفشلها في خلق نظام يضمن سنة الماضية، كذلك فشل الدولة السياسي و الثالثين

امل وعوامل هذه العواألعراف في دول الساحل اإلفريقي،  المساواة للجميع خاصة في ظل تعدد

اتجة عن الحروب الداخلية جعلت الكوارث اإلنسانية النأخرى متعلقة بالفقر وانتشار األوبئة و

حيث أفرزت تلك العوامل  ،إلفريقي غير مستقر وفي توتر دائمالوضع األمني في الساحل ا

استمرار تتفاقم في السنوات القادمة بحكم  مجموعة من المعضالت األمنية األساسية التي سوف

الجريمة المنظمة  ،باألساس حول اإلرهابتتمحور هذه المعضالت و.1هذه الحركيات السببية

 .األزمات الداخليةو

  

  اإلرهاب: الفرع األول

ن اإلرهاب نطقة الساحل ليس باألمر الجديد وأفي م عدم االستقرار األمني بالرغم من أن     

في المنطقة حيث تعاني من الفساد، النزاعات األهلية، التهريب، ليس هو المشكلة األولى 

ن الحوادث اإلرهابية األخيرة قد رسمت المزيد من االهتمام إال أ. بالمخدرات واألسلحة االتجار

                                                 
ات ا��2�8 و ا�����4ت ا��Tر@��"ا�24 ��3Vق،�2،ا�$�@H ا����G ا�Fآ�،ص "ا����� ا�����8 ��1 ا��> 1  
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فأصبح للساحل خصوصيته لكونه منطقة ممتدة يمكنها أن تشكل مثوى ، 1المنطقة  بهذه

  . 2لإلرهابيين الفارين من أفغانستان و العراق

لتي اينيين كالجماعة السلفية للدعوة والقتال وكما ظهر في الساحل تأثير المتطرفين الد     

عل فقد برزت مجموعة من وبالفبالد المغرب اإلسالمي، أصبحت تعرف بتنظيم القاعدة في 

قي وكثير من تنامي التطرف الديني عن طريق هذه التنظيمات في الساحل اإلفريالمؤشرات ب

التفجيرات في المنطقة قام تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي بإعالن الحوادث اإلرهابية و

السطو على الثكنة العسكرية و 2003الدار البيضاء  يته عنها منها الهجمات االنتحارية فيمسؤول

 2008مسؤوليته عن هجومين في موريتانيا عام  ، كذلك أقر نفس التنظيم 2005م بموريتانيا عا

قتيال من الجنود و الهجوم  12أحدهما كان ضد دورية عسكرية بالقرب من زويرات نتج عنها 

التنظيم مسؤوليته  نفس أعلن 2009وفي سنة . نواكشوطن ضد السفارة اإلسرائيلية في الثاني كا

عن مقتل أمريكي يعمل في موريتانيا وعن الهجوم االنتحاري الذي استهدف السفارة الفرنسية 

  3.في نواكشوط

طقة في منوقد تمكنت هذه الشبكات و التنظيمات اإلرهابية من االستفادة من انعدام األمن       

حفاظها على عالقات مالذ اآلمن، كما أن فشل الدول فيه مما وفر لها الالساحل اإلفريقي و

أن مصلحتهم واحدة توارق وباقي القبائل ساعدها على العمل في المنطقة خاصة وتعاونية مع ال

كذلك اتساع مساحة الساحل اإلفريقي وهشاشة حدوده وعدم خل أجهزة أمن الدولة، في عدم تد

سهولة تنقلهم ي تواجد اإلرهابيين في المنطقة والدول على مراقبتها ساهم إلى حد كبير فقدرة 

  .عبر اإلقليم الساحلي الصحراوي

  

  الجريمة المنظمة: الفرع الثاني

تعد الجريمة المنظمة من أخطر التهديدات األمنية في الساحل اإلفريقي حيث عرفت هذه      

بل وحتى الدول  ساحلاألخيرة بما أصبح ال يهدد فقط دول ال الظاهرة تناميا كبيرا في السنوات

                                                 
1 Lianne Kennedy Boudali, « examining U.S counterterrorism priorities and stratey across Africa’s Sahel region »,Rand 
corporation,november 2009, p 1, in :  http://foreign.senate.gov/testimony/2009/kennedy-boudalitestimony091117a.pdf 
 
2 Cherif Dris, « Etats-unis et Afrique sahelo-saharienne :agenda energetique et sécuritaire »,dans : abdennour 
Benantar, les etats-unis et le maghreb regain d’interet,alger :CREAD ,2007, p 54 
3 Liane Kennedy Boudali,  op.cit., p 5 
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المغرب وحتى أن التهديد ينتقل إلى أوروبا خاصة وأن منطقة الساحل المجاورة كالجزائر و

  .اإلفريقي أصبحت منطقة عبور لمختلف أشكال الجريمة المنظمة

من األشخاص جمعية أو مجموعة ":وحسب تعريف االنتربول للجريمة المنظمة فهي      

يشتركون في نشاط غير مشروع ومستمر من أجل الهدف األول المتمثل في تحقيق األرباح 

المنظمة تتخذ  الباحثين فإن الجريمةب معظم الخبراء ووحس. 1"بغض النظر عن الحدود الدولية 

 ثارالثمينة، اآل المعادنفي المخدرات، األسلحة، المواد النووية،  االتجار:العديد من األشكال

  2.األعضاء، الهجرة السريةسرقة السيارات، االتجار بالبشر وأنواع الحيوانات، 

الجريمة المنظمة  وفي الحقيقة فإن منطقة الساحل اإلفريقي ال تكاد تخلو من معظم أشكال     

االتجار بالمخدرات بحيث تحول الساحل إلى نقطة عبور للمخدرات منها خاصة التي تم ذكرها، 

من أمريكا الالتينية ألوروبا عبر إفريقيا الغربية ثم " الكراكالهيروين، الكوكايين و" ل لبة مثالص

وحسب إحصائيات قدمها مكتب األمم المتحدة سنة  .3 الساحل اإلفريقي وعبر المغرب العربي

أطنان من  4كما تم حجز  ماليين دوالر، 10الكوكايين بقيمة كلغ من  49تم حجز فقد  2007

كلغ من الكوكايين على  75تم حجز عن طريق المغرب و لموجهة نحو شرق أوروباالمخدرات ا

مليون دوالر بالقرب من منطقة تنزاوتي  45الحدود الجزائرية المالية قدرت قيمتها بحوالي 

من خالل اجتماع لمجلس األمن في إطار و .4ى الجنوب الغربي من مدينة تمنراستكلم إل 500

انطونيو ماريا كوستا  صرح  2009عقد في ديسمبر خدرات في إفريقيا النقاش حول االتجار بالم

(Antonio Maria costa)  الجريمة األمم المتحدة الخاص بالمخدرات ومدير مكتب)ONUDC( 

الكوكايين في الهيروين في شرق إفريقيا و ت،بأن هناك أدلة حول تدفق نوعين من المخدرا

  5 .تشادمالي و ق جديدة عبر النيجر،طر الغرب انضمت إليها الصحراء من خالل

جريمة المنظمة يهدد خطر االتجار بالمخدرات ال ينحصر فقط في كونه شكل من أشكال الو     

وإنما يتعدى خطره إلى كونه أصبح مموال رئيسيا بصفة خاصة،  األمن االجتماعيأمن الدولة و

   :بقوله كوستايح للجماعات اإلرهابية في منطقة الساحل اإلفريقي وهذا حسب تصر
                                                 
1Philippe Marchesin, les nouvelles menaces : les relation nord-sud des années 1980 a nos jours, paris :karthala,2001, 
 p 43 
2 Ibid 

 ات ا��2�8 و ا�����4ت ا��Tر@��"��3Vق،ا�24�2ا����G ا�Fآ�،ص ،ا�$�@H "ا����� ا�����8 ��1 ا��> 3  
�>� 7MA ا1�8 ا��2W3 ا��Rا�iي "ا�24 ��3Vق، 4��Aا�، ص 2008،@��
� 534ا��د:ا��Rا�i، 	,� ا�	
+،"ا�$�\Nت ا��2�8 �� ا����� ا�����8 و 
52   

 5 Bouchra Benyoussef, « sahel 2009-drogue,contreterrorism », in : 
 http://www.tchadonline.com/sahel-2009-drogue-contrebande-terrorism 
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  ا ـالمخدرات ال تغني فقط الجريمة المنظمة،بل إن اإلرهابيين و المنظمات التي هي ضد حكوماته"            

  في الساحل اإلفريقي تستعمل إيرادات االتجار بالمخدرات في تمويل عملياتها وإشتراء التجهيزات                 

  1. "التي تقوم بالعمليات الدفع لعناصرهم و                  

باإلضافة إلى االتجار بالمخدرات نجد أيضا األشكال األخرى للجريمة المنظمة في       

التي تستخدم بصفة كبيرة في النزاعات الخفيفة  المنطقة حيث تعتبر بمثابة السوق الكبير لألسلحة

هذه األسلحة اع الطرق، قطعانهم وماشيتهم من قط الداخلية وتستعملها القبائل الرحل لحماية

التي و M16حيث أن األسلحة من نوع  ،ولة إلى أخرى في الساحل اإلفريقيتنتقل بسهولة من د

كذلك نجد تبييض . 2تم العثور عليها في موريتانيا في نزاعات داخلية في تشاد،  استعملت

  .الذي يتخذ من نيجيريا منطلقا لهاألموال و

األول لتي تعد بمثابة الخطر ذو الحدين، جرة غير الشرعية اأما الشكل اآلخر فهو اله       

يتعلق  بكونها تعد هجرة الموت حيث يذهب ضحيتها اآلالف كل سنة باإلضافة إلى ما ينتج 

،أما  3إلخ... الدعارة، السرقة، التزوير و المخدرات"عنها في مناطق العبور من جرائم منظمة 

خاصة منها دول جنوب أوروبا التي دول وجهة المهاجرين، ذه األخيرة للالثاني فيتعلق بتهديد ه

  .تعد الوجهة األولى للمهاجرين غير الشرعيين من الساحل اإلفريقي

  

  األزمات الداخلية: الفرع الثالث

منطقة تعرف العديد من التوترات نتيجة للتعدد اإلثني في منطقة الساحل اإلفريقي فإن ال     

إلى تدخل أطراف خارجية في األزمات الداخلية مما يجعل هذا باإلضافة واالضطرابات، 

تشاد وأزمة التوارق من أهم األزمات الداخلية في ما أكثر وتعتبر كل من دارفور، الوضع متأز

  .الساحل اإلفريقي

  

  

  

  

                                                 
1 Bouchra Benyoussef, « sahel 2009-drogue,contreterrorism »,op.cit 
2 Mouna Izddine, « le sahel de tous les dangers,la filière  des armes au sud sahara », in : 
 http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/archives_739/html_739/sahel.html 
 

ات ا��2�8 و ا�����4ت ا��T"ا�24 ��3Vق،�3،ا�$�@H ا����G ا�Fآ�،ص "ر@��ا����� ا�����8 ��1 ا��> 3  
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  أزمة دارفور:  البند االول

ى أهم القضايا كما يمثل إحد ،1في السودان" الثقب األسود"يعد الصراع في دارفور بمثابة      

الدولية التي جذبت اهتمام العالم كله فتم تدويلها بشكل كبير من خالل وسائل اإلعالم ومنظمات 

  .المجتمع المدني وكذلك الدول ذات المصالح وخاصة منها الواليات المتحدة

 رب السودان لها حدود مع ليبيا، تشاد وإفريقيا الوسطىودارفور هي مقاطعة تقع في غ      

ألنها تاريخيا شهدت قيام سلطة الفور منذ منتصف القرن السابع ، "ارض الفور" ف بـ تعر

المجموعات اإلثنية يقدرها البعض بحوالي مائة دارفور عددا كبيرا من القبائل و تضمو. عشر

قبيلة وهي تقسم عادة إلى قبائل عربية وغير عربية أو السكان المحليين ويكاد هذا التقسيم أن 

  .2فيا واقتصاديا أيضا يكون جغرا

ة، لكن ليس يختزل البعض الصراع في دارفور بأنه نزاع حول الموارد الطبيعية الشحيح      

لة حيث يرى العديد من الباحثين أن األزمة في دارفور هي عملية طويهذا هو السبب الوحيد، 

جيء اآلن في المزارعين في اإلقليم غير أن هذا الصراع يللصراع التقليدي بين الرعاة و

لحكم وفي ظل وجود خلل في اضمن  بيئة إقليمية ودولية معقدة ظروف سياسية مختلفة و

أصبح يأخذ القبلي التقليدي وتكرره مرارا، ف اإلدارة و االقتصاد مما أدى إلى تأزم الصراعو

الذي بدأ منذ ثمانينات القرن المنحنى الخطير في أزمة دارفور وطابعا عرقيا وهذا هو 

رة وجود أين ظهرت تصنيفات تقسم الطرفين إلى عرب مقابل زرقة، وانتشرت فك ،3ضيالما

أعلن التجمع العربي عن  وقد . انه مهدد من قبل العناصر الزنجيةخطر على العنصر العربي و

نفسه رسميا في مذكرة أرسلت للسيد الصادق المهدي رئيس الوزراء في تلك الفترة بتاريخ 

من سكان اإلقليم ولكن  70%تجاجات المعهودة بالظلم وأنهم يمثلون حملت االح 05/10/1987

  .4التشريعية حسب وزنهم  يمثلون في األجهزة التنفيذية وال

إذ حاولت الحكومات المركزية عربي من الحرب األهلية في الجنوب، التجمع الوقد استفاد      

الصادق المهدي أول من سمح  وكان. توظيفهم في صد هجمات الحركة الشعبية لتحرير السودان

وبعد فترة . 5تسليح القبائل العربية ليكونوا جيشا شعبيا مساندا للقوات المسلحة السودانية بفكرة 
                                                 
1Mehdi  Taje, « Sécurité et stabilité dans la Sahel Africain», op.cit., p 30 

2 ،�MA Xر ا��اه�را �ت ا������ و ا����X ا��N 8، ص ا�#�h ا�����،"ا� #�ب و ا�$���#�:از�� دار�3ر"��M� و��: ، �� 2،ا�$�> ا�
                                                                                                                          ieam.es/publication-http://www.en.casaarab 
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الذين نشطوا في  )Janjawid(ميليشيا تسمى الجنجويد تسعينات ظهرت قصيرة من مطلع ال

ومن . ين النظام والجنجويدطنين يربط بكبديل للدفاع الشعبي مما جعل الكثير من الموادارفور 

حيث بدأت المجموعات غير ، 2003منذ  قيقي ألزمة دارفور التي انفجرتالحهنا كان المنطلق 

فجرى الحديث عن بناء دولة الزغاوة الكبرى التي تشمل عربية تتحرك وتقوم بتنظيم نفسها، ال

جويد بين عامي التي تعرضت العتداءات فظيعة من الجنفروع القبيلة الموجودة في تشاد و

الجنجويد كن الحكومة ولو 2001ة في تنظيم أنفسهم في عام الزغاوور ووبدأ الف 1994-1996

  . 2002قاما بحمالت ضدها خالل 

ثم  "جبهة تحرير دارفور"موعة أطلقت على نفسها تكونت مج 2003فيفري  23و في      

ور تحالف بين الفعن  عبارةوهي ) االسم الحالي(  "حركة تحرير السودان"تحولت إلى 

المجموعة المعارضة و المسلحة الثانية  )JEM(وشكلت حركة العدل و المساواة . 1الزغاوةو

وقد أسسها الزغاوة وهي ثاني أهم تشكيلة سياسية عسكرية في دارفور بعد حركة تحرير 

وإهمال  تتهم هذه الحركة حكومة الخرطوم بانحيازها إلى القبائل العربية في دارفورالسودان، 

  .فضال عن اتهامها برعاية وتسليح ميليشيات الجنجويد، تنمية اإلقليم

ستطاع اعندما  2003في أفريل  "الفاشر"بدأت األوضاع تتفجر بصورة كبيرة بعد أحداث       

طائرات عسكرية في مطار الخرطوم واختطاف قائد عسكري مما أدى إلى  6المتمردين تدمير 

أي العام المحلي خارج السودان الذي لم يكن يعي بعد وجود التمرد المسلح الرعالم ولفت انتباه ال

وأجزاء واسعة من  "جبل مرة"على الرغم من أن المتمردين كانوا قد سيطروا على مناطق 

وهكذا بدأت  .مناطق الزغاوة في شمال اإلقليم على الحدود الشمالية الغربية مع تشاد و ليبيا

ات بين الحكومة وميليشيات الجانجويد التي تستخدمها الحكومة كدرع المواجهت وتتوالى العمليا

عسكري للقتال في دارفور بين المتمردين في الجنوب وهو األمر الذي أدى إلى وقوع اآلالف 

وبهذا دولت القضية . الدول المجاورة خاصة منها تشاد من الضحايا المدنيين ونزوح آخرين إلى

وزير الخارجية األمريكي أول من أعلن  كولن باولوكان . ∗إنسانيةفورية باعتبارها كارثة الدار

كما ، 2004جراء زيارته للسودان في عام أن الذي يجري في دارفور هو إبادة جماعية وذلك 

                                                 
،�MA Xرا��اه�را �ت ا������ و ا����X ا��N 8، ا�$�@H ا����G ا�Fآ�،ص "ا8 #�ب و ا�$���#�:از�� دار�3ر"��M� و��7،ا�#�h ا�����،ا�$�> ا�  1  


�� ا8ز�� ا������8 �� دار�3ر و �RاXA اه�$���ت ا���3�4ت ا�_���� وhMO ا�$���>� ��1 ا��3دان �1 @>� و ا��$�4$ *  M/ 7MA ?��@ 1� و���ا����i�2 ا�
ا��>� ��A F2م � hآ�� ��2004ا/� و ا� �� �<��b�3 �3ر�MW 1��" 32? ا�$�A ا���م �M$�4$� ا����i�2 ا�و��� �Nه�ي  ��M�3@2008  14، وhMO ذرو
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بإصدار عدد من القرارات  وقام بالذات مجلس األمن النظام السودانيأدان المجتمع الدولي و

العمل اإلنساني حتى المطالبة بالتدخل حسب الفصل ة وز على اإلغاثتطورت من التركيالتي 

انتهى األمر في األمم المتحدة بقرارات إرسال و .2006في أوت  1706ني وفقا للقرار الثا

غير أن الحكومة السودانية رفضت هذا القرار إلى أن استبدل بعد .1قوات أممية إلى إقليم دارفور

أو  يوناميدالمسماة " (القوات الهجين"  ا عرف بـيقضي بنشر م) 1769القرار( عام بقرار آخر

األمم ا مشاركة بين اإلتحاد اإلفريقي وتكون الوالية عليه) البعثة األممية اإلفريقية في دارفور

وقد قامت كذلك محاوالت عديدة إليقاف االقتتال .تشكيل القوات فيها إفريقي خالص المتحدة و

. احتوى على مبادئ يمكن أن تساعد في حل األزمة الذيو 2006ماي  5في  إتفاق أبوجامنها 

التي " مني أركو مناوي" مجموعة : وكان التفاوض في أبوجا بين الحكومة و ثالثة فصائل هي

المساواة اللتان عارضتا كة تحرير السودان، وحركة العدل ووقعت مع الحكومة و فصيلتي حر

ق السالم دة القتال قد خفت نوعا ما بعد اتفاوإن كانت ح. مبادئ اإلتفاق  ولم يوقعا مع الحكومة 

المتمردين إال أن أعمال العنف ازدادت سوءا في بعض المناطق بسبب في أبوجا بين الحكومة و

الوضع ت بين فصائل جيش تحرير السودان والعصابات والصراعات القبلية والصداما

  .المضطرب على الحدود التشادية

الحكومة بين " حسن النوايا وبناء الثقة" قيع على اتفاق تم التو 2009فيفري  17وفي      

  .المساواة لتسوية مشكلة دارفور برعاية الحكومة القطريةالسودانية وحركة العدل و

إن أزمة دارفور عرفت اهتماما دوليا واسعا وتغطية إعالمية كبيرة ليس فقط لما نتج عن      

الن منطقة دارفور هي غنية بالنفط تجتذب األزمة من ضحايا وكوارث إنسانية وإنما كذلك 

خاصة اإلحتياطات النفطية الضخمة فيها،  اهتمام وتنافس القوى الكبرى من أجل السيطرة على

مع ظهور الصين التي أصبحت المنافس األول للواليات المتحدة في المنطقة فبعد أن وجد 

التي فرضتها عليه أمريكا، اتجه العزلة السودان نفسه يواجه صراعاته الداخلية باإلضافة إلى 

ات اقتصادية مع تلك الدول ماليزيا و الهند و نجح في تكوين عالقالنظام شرقا إلى الصين و

معارضتها  كثيرا فيما يخص الفيتو الصيني وكذلك بالذات الصين التي اعتمد عليها السودانو

  .2هاالحد من شدتوفرض تعديلها ولصياغات مشروعات القرارات قبل عرضها 

                                                 
،�MA Xر ا��اه�را �ت ا������ و ا����X اG#  H@�� ،��N 8 ذآ�D،ص "ا8 #�ب و ا�$���#�:از�� دار�3ر"��M� و��  1 9- 8،ا�#�h ا�����،ا�$�> ا�
�9
b ا�$�@H،ص 2  
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لى حد كبير في فشل تضارب مصالحها في المنطقة ساهم إولعل تدخل القوى الكثير و     

وإن كانت األمور ربما ستحسم في السودان إذا انفصل اإلقليمين الشمالي عن .جهود التسوية

السودان وبين بين الحركة الشعبية لتحرير  2005الجنوبي بموجب اتفاق السالم الموقع عام 

يختار فيه  2011الذي ينص على إجراء استفتاء لتقرير المصير في جانفي لسودانية، الحكومة ا

أدائه اليمين الرئيس البشير خالل حفل تنصيبه و قد تعهدو. الجنوبيون بين الوحدة و االستقالل

سيقولون ن سيجري في موعده المحدد وأن الجنوبييبأن االستفتاء  2010ماي  27الدستورية في 

  .في جو يشهده مراقبون محليون ودوليون، ال تزييف إلرادتهمإمالء أو إكراه وكلمتهم دون 

  األزمة التشادية :البند الثاني

ترتبط األزمة السياسية التي تعاني منها تشاد حاليا بالصراع الممتد مند عقود في هذه      

بالصراع األمريكي المحور األول يتعلق : المنطقة بمحاوره الثالث التي تجعله قابال لالستغالل

الفرنسي على غرب إفريقيا منذ االنسحاب النهائي لبريطانيا من هذه المنطقة ويتعلق المحور 

لثالث ويدور الصراع ا. لصراع اإلقليمي الذي تدخل على خطه ليبيا والسودان ونيجيرياالثاني با

ختلط مصالح هذه الصراعات تتداخل ويغذي بعضها بعضا حيث ت. على المحور القبلي العرقي

الدول الكبرى مع مصالح قبيلة الزغاوة مثال وتلتقي مصالح القوى الدولية مع أحد الالعبين 

  .1اإلقليميين وتفترق في أخرى

حيث اندلعت مواجهات مسلحة بين النظام ، إن كان هناك تدخل واضح لقوى إقليمية كليبياو     

تمكنت أين الثمانينات من القرن العشرين  الليبي ونظام حسين حبري في نهاية السبعينات وبداية

دت إال أن العالقات الدبلوماسية بين البلدين عا. الغني بالثروات "شريط أوزو"ليبيا من احتالل 

ية خالفاتهما وقعت الدولتان اتفاقا إطار لتسو 1989في أوت و 1988إلى طبيعتها في أكتوبر 

ية شريط أوزو على محكمة العدل تم عرض قض 1990في سبتمبر و. في الجزائر العاصمة

  .2تشاد وهو ما قامت بتنفيذه ليبيابعودة الشريط إلى  1994ي فيفري الدولية و التي قضت ف

كذلك نجد في تشاد تدخال لقوى دولية كبرى أهمها فرنسا صاحبة النفوذ التقليدي في تشاد      

أين تحصلت تشاد  1960 وإلى غاية 19حيث يرجع وجودها فيه إلى النصف الثاني من القرن 

ل حفاظها غير أن ذلك لم يمنع فرنسا من اإلبقاء على نفوذها في الدولة من خال، على استقاللها

فنجدها  التي تحقق مصالحهاسياسي ودعمها للحكومات العلى تواجدها العسكري واالقتصادي و

                                                 
 43،ا����2008،ص 166M����،ا��د172،ا�$��را �ت ا8 ��اM� ا8ه�ام Rا���ه�ة:��آ ، �
� ا��و��
 اs��O t،"ا8ز�� ا���Zد�� ..ا�7 ا�1"، ا�"#A1  

2 Mehdi Taje, « sécurité et stabilité dans le sahel africain », op.cit.,p 48 
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ا نجد ظهور ضافة إلى فرنسوباإل. دعمت حسين حبري ثم بعده الرئيس الحالي إدريس ديبي

في تشاد و أصبح التنافس الفرنسي النفطية  الواليات المتحدة في الساحة بعد االكتشافات

  .األمريكي يؤثر على األمن التشادي خاصة في ظل التمزقات العرقية في البالد

على األمن  الدولية وما تشكله من تأثيرتدخالت من قبل القوى اإلقليمية ووبالرغم من هذه ال     

 الفصائلبين مختلف ة المتكررة في تشاد بين الشمال والجنوب وإال أن األزمات الداخلي، شاديالت

  . تبقى هي األخطر ويلعب الصراع بين القوى السياسية في تشاد دورا مهما في تصعيد األزمة 

ولم تهدأ بعدها بشكل  بعد ثالث سنوات من االستقالل 1963و قد بدأت األزمة في عام      

قامت سلطة دكتاتورية على أساس قبلي مثلها الرئيس تومبلباي الذي حظر األحزاب ف دائم،

مما أثار ضده حاالت التمرد  1963العام  ثم راح عمالؤه يبتزونه منذ 1962ذ المعارضة من

شيرة الرئيس حيث تخصص مغانم السلطة ألبناء عهو ما جرى مع نظامي حبري و ديبي، و

تلك التي تعتبر نفسها بكل بساطة رة تنهض بها اإلثنيات المتمردة وشيئا فشيئا تعم البالد ثوو

  .1مستبعدة 

وقد تمردا يستهدف اإلطاحة بنظام حكمه،  2006إن الرئيس ديبي يواجه منذ أواخر       

ثم اختير للرئاسة بعد ست سنوات في  ،عسكري بعد انقالب 1990وصل ديبي إلى السلطة عام 

وافق  2006وفي عام  2001أعيد انتخابه مرة ثانية عام ها البالد وانتخابات تعددية تشهدأول 

الشعب في استفتاء عام على تعديل دستوري يلغي اقتصار الرئاسة على فترتين وهو ما سمح 

وهو ما أثار غليانا ضد نظام . 2 2007ماي  3لديبي بالفوز بفترة والية ثالثة في انتخابات 

مما دفع إلى . االنتخابات وحالة الفساد المتفشية في البالددما قاطعت المعارضة حكمه خاصة بع

الث مجموعات التمرد على نظام ديبي بحيث يقوم التمرد التشادي على تحالف مكون من ث

، تجمع القوى من 2006التنمية أنشئ في نهاية تحاد القوى من أجل الديمقراطية وإ: تشادية هي

الرئيس ديبي الذي انتقل إلى صف التمرد مع أخيه ابن أخ  Tima Fedimiأجل التغيير بقيادة 

Tom  التنمية األساسية وهي متكونة من تحاد القوى من أجل الديمقراطية ووإ 2005في أكتوبر

  .3تشاديين من أصول عربية

                                                 
  ���1ر آ����3، "ا8ز��ت ا�$���رة �� ��Zد 8 ا�� و 8دو��"، �% %�� د�.,% ��
-، ا��Z2ة ا������، ��ي 2001

  tا #A، s��O" د���Z�آ�،ص "ا�7 ا�1..ا8ز�� ا�Fا� Gا���� H@�$168، ا� 2  
3  u 3�،�#M`"د�Z�05/02/2008،���M ا��	�،.."����� ��ة ا/�ى �� ا�$��H�2..ا�$3ا@>�ت ��   �� ، :

                                                                                  //www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=9785http: 
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يجمعها سوى  الما بينها ووقد كانت هذه المجموعات الثالثة في أغلب األحيان مختلفة في     

ات األجهزة إلى السلطة ومن أهم أسباب اختالفها هو صراع هدف واحد وهو الوصول

  ).العرب، التوبوالزغاوة، (يمية التي تنتمي إليها المصالح المتناقضة بين مختلف العرقيات اإلقلو

أن  غير 2007في أفريل  جامينانوقد تمكنت المعارضة من الوصول إلى أبواب العاصمة      

وقعا قد ورغم أن الجانبين . دعمه بجسر جوي فرنسيالجيش الحكومي تمكن من صدها بعد 

 26في سرت بليبيا إال أن اشتباكات دامية اندلعت مجددا بين  2007أكتوبر  25اتفاق سالم في 

ثم عادت األمور إلى الهدوء بعد ذلك ولكن اشتباكات مسلحة عادت  2007ديسمبر  4نوفمبر و 

المتمردين الذين اقتحموا العاصمة و ميةبين القوات الحكو 2008جانفي  31مرة أخرى منذ 

  .1نجامينا

ما ساهم في تردي وتدهور األوضاع التشادية هو عدوى النزاع في دارفور خاصة وأن مو     

قبيلة الزغاوة بصفة كبيرة حيث ودة في تشاد ومعظم القبائل الموجودة في السودان هي موج

إليها الرئيس التشادي زغاوة التي ينتمي لاينتمي معظم قادة المتمردين في دارفور إلى قبيلة 

تشاد بدعم المتمردين في  ولهذا نجد الخرطوم تتهم قيادات سياسية وعسكرية في. إدريس ديبي

تشاد االتهام إلى الخرطوم بتشكيل تحالف لوقت نفسه توجه دوائر رسمية في وفي ادارفور 

لرئيس ديبي وقد تصاعدت األزمة معارض من القبائل لنظام الحكم في تشاد من أجل اإلطاحة با

عقب قيام تشاد بتقديم شكوى إلى مجلس األمن الدولي  2005بين البلدين بصورة كبيرة عام 

  .2تتهم فيها السودان بالتدخل في شؤونها الداخلية 

  

  األزمة الترقية :البند الثالث

إذا ما قورنت األكثر حساسية حل اإلفريقي تعد األخطر وإن األزمة الترقية في السا     

قية غير متمركزة لذلك يرجع لكون األقلية التر دارفور وتشاد ولعل السبب الرئيسها في يبنظيرت

هي منتشرة عبر خمس دول هي النيجر، مالي، بوركينافاسو، ليبيا  إنمافي دولة واحدة و

بة األزمة وصعو الجزائر لتصبح الحركة عبر الوطنية للتوارق تساهم بشكل كبير في تعقيدو

  3.و توزعهم عبر دول الساحل اإلفريقي تموقع التوارقوالخريطة ادناه توضح . إيجاد حلول لها

                                                 
،s��O tا #A" د���Z�آ�،ص "ا�7 ا�1..ا8ز�� ا�Fا� Gا���� H@�$168، ا� 1  
H@�$ا� b
�2 

3Kalifa  Kaita, « conflict and conflict resolution in the sahel :the tuareg insurgency in mali », strategic studies institute 
,may 1998,  p7, in : http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub200.pdf 
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  http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub200.pdf: المصدر 

وزع بين الدول الخمسة المذكورة فهي  تتركز أكثر في مالي تتانت األقلية الترقية  إن ك      

عدد  أغلب المصادر تشير إلى أن". قلب عالم التوارق"ن الدولتين النيجر حيث تعتبر هاتيو

مليون ونصف نسمة، يقيم نصف هذا العدد في النيجر أما البقية التوارق يتراوح بين مليون و

نسمة ببوركينافاسو  35000يبيا، نسمة بل 50000نسمة بمالي،  400000يقارب فيوجد منها ما 

  .1نسمة بالجزائر 25000و

، غير تناقضات كبيرة حول اصل وجذور األقلية الترقيةفي حقيقة األمر هناك اختالفات و      

تجزأ من ي اللغوية إلى اعتبار التوارق جزءا الاريخية وبالرجوع إلى الحجج التانه تم التوصل و

                                                 
را �ت : ،ا��Rا�iا����* ا���ا�
	� ،"��M�Z ا��MV8 ا�����V و ا���� ��>� 7MA ا8 ���ار �� ���92 ا����� ا�V3� 1���"�����8رة، 1M� ?�Zا� Rآ��

���، ا��د�� 6، ص �3�،2008$#� 7ا8 ��ا

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub200.pdf
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الهجرة امهم على الهروب والسكان األصليين لشمال إفريقيا ساهمت الغزوات المختلفة في إرغ

  .1إلى أعماق الصحراء 

   2:ويشترك التوارق في مجموعة من الصفات هي 

  .فيناغالتييتحدث التوارق التماشكا، ويكتبون بخط أبجدية خاصة هي  :اللغة

شكال معتدال من اإلسالم مكيف وفق نمط الحياة التوارق هم مسلمون يمارسون  :الدين

  .وخصوصيات المجتمع وهم يعطون أولوية للمرأة في المجتمع

تنظيم المجتمع هرمي على قمته الطبقة األرستقراطية وعموما هناك أربع  :البنية االجتماعية

  3:طبقات رئيسية في المجتمع الترقي

وهي الطبقة األكثر هيمنة على  : Imouhar imajerenطبقة النبالء أو الطبقة األرستقراطية 

  .المعنويةي الترقي من الناحيتين المادية والنسيج االجتماع

أو الولي المسلم الذي يتمحور دوره في التنشئة و التكوين : Ineslemenطبقة رجال الدين 

  .الديني وهي توجد بالجزائر و بدرجة أقل في ليبيا

عا وسطا في السلم االجتماعي الترقي وهي متكونة في وهي تحتل موق :Imradطبقة األمراد 

  .صالح طبقات أعلىانية أو القائمين على رعايتها لاألساس من الرحل المالكين للثروة الحيو

منطقة للقيام باألعمال الشاقة الوهم مجموعة من األجانب تم جلبهم إلى  :Iklausطبقة العبيد 

  .يستهان بها داخل المجتمع الترقي لبية عددية اللصالح الطبقات األخرى و لكنهم يمثلون أغ

الجزائر ا من االستقرار في كل من ليبيا ووإن كانت هذه األقليات الترقية تعرف نوع    

كل العالقات التنازعية هو ما يميز وضع هذه األقليات في بوركينافاسو فإن عدم االستقرار وو

رار في الدول الثالث األخرى وخاصة منها بما يمكن أن يؤثر على االستق، النيجرمن مالي و

  .الجزائر ذات الحدود الجغرافية الطويلة مع كلتا الدولتين

ترجع إلى فترة االستعمار الفرنسي رقي في كل من مالي والنيجر وأصول المشكل الت     

وبدايات االستقالل أين قام مجموعة من زعماء قبائل النيجر ومالي بمعارضة استقالل شمال 

  دولتين في إطار جمهورية النيجر أو جمهورية مالي وقد بعثوا برسالة إلى الجنرال ال

                                                 
أ ا�$�@H ا����G ا�Fآ�، �
b ا�	
�4"�� ا�M�Z������8 ا��MV8 ا�����V و ا���� ��>� 7MA ا8 ���ار �� ���92 ا���"����V3� 1رة،  1  

2 Mehdi Taje, « sécurité et stabilité dans le sahel africain », op.cit.,p  60  
�7
b ا�$�@H ،ص  3  
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De gaulle  يطالبون فيها بضرورة فصل أو اقتطاع األقاليم الصحراوية عن دول الساحل

  .1اإلفريقي المستقلة من أجل التمهيد لقيام جمهورية ترقية 

بعد حصولها على استقاللها حاولت نيجر وسياسية  في كل من مالي والغير أن األجهزة ال     

رق إرغام األقليات الترقية على االندماج ضمن الهياكل الوطنية مما أدى إلى تأزم األوضاع للتوا

ألنهم و .أصبحوا يعانون من تهميش كبير ضمن حكوماتهمباختالف طبقاتهم االجتماعية و

الكفاح المسلح ضد مترئسيهم الجدد  مواطنين من الدرجة الثانية بدأ التوارق رفضوا أن يكونوا

النيجر غير أن محاولتهم هذه تم استيعابها في كل من مالي و 1963-1961سنوات منذ ال

كان هذا بمثابة التمرد األول لألقليات الترقية على الحكومة في وقد  .2بسرعة عن طريق القوة 

   .مالي و النيجر

-1968نه المنطقة بين عامي المدمر الذي عانت م أما التمرد الثاني فجاء بعد فترة الجفاف     

معيشة الشعوب الرعوية  مما قوض، 1985و 1980ذلك مرة أخرى في عام بعد و 1974

إضطر العديد من البدو إلى عالية جدا من الثروة الحيوانية وأسفر عن مقتل نسبة البدوية و

  .3ن إلى الدول المجاورة البحث عن مناطق لجوء فأصبح طوفان من الالجئين التوارق يتدفقو

قد كانت الجزائر أكثر الدول التي استقبلت هؤالء الالجئين حيث أقامت السلطات الجزائرية و

عين اجرين بمنطقة بالتعاون مع الصليب األحمر الدولي مراكز الستقبال هؤالء المه

لالجئون استمر هذا الوضع لمدة عشر سنوات إلى أن تحسنت الظروف المناخية وعاد ا،4قزام

إضافة إلى رفض قاسية،  اجتماعيةصلية أين وجدوا ظروفا اقتصادية والتوارق إلى مواطنهم األ

النيجر نفيتا انتماء هؤالء التوارق إليها وأصبح لهم حيث أن كل من حكومتي مالي و حكوماتهم

  .كل طرف يدعي بأنهم ينتمون إلى الطرف اآلخر

االجتماعية الصعبة الحاد، الظروف اإلقتصادية وكالجفاف  وهكذا أصبحت عوامل عديدة     

وما تولد عنها من بطالة وعدم استقرار باإلضافة إلى استغالل مشكلة التوارق من قبل الدول 

مالي دخلت في مواجهات مسلحة ز حركات مسلحة في شمالي النيجر وسببا وراء بروورة،المجا

التي  Tchin Tabaradenمذبحة  مع بماكو ونيامي على امتداد سنوات التسعينات فكانت

                                                 
8،ا�$�@H ا����G ا�Fآ�، ص "��M�Z ا��MV8 ا�����V و ا���� ��>� 7MA ا8 ���ار �� ���92 ا����� ا�V3� 1���"�����8رة ، 1  

2 Mehdi Taje, « sécurité et stabilité dans le sahel africain », op.cit.,p  63  
3 Kalifa Kaita, « conflict and conflict resolution in the sahel :the tuareg insurgency in mali »,op.cit., p 12 

H@�$ا� b
�4  
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إثر هجوم مجموعة من  ،1ضد التوارق 1990ماي  7ارتكبتها القوات العسكرية النيجيرية يوم 

الشبان التوارق على مقر الدرك لتقديم الئحة من المطالب تدور في مجملها حول ضرورة 

لمعامالت القمعية التوقف الفوري عن ااعدات الدولية الموجهة للمنطقة والتوزيع العادل للمس

جوان من نفس السنة وانطالقا من  29وفي . 2للقبائل الترقية من طرف أفراد الجيش النيجيري 

  .ميناكا المالية قام توارق مالي كذلك بسلسلة من الهجمات على مراكز الجيش المالي

ت الترقية بحث عن صيغ للتسوية والتهدئة بين األقلياتأزم األوضاع هذا أدى إلى محاولة ال     

وقد قبل الرئيس المالي . قنوات للتفاوض والوساطة بينهماالنيجيرية وإيجاد وحكومتيها المالية و

Traore  على اتفاقية تمنراست بين  1991جانفي  6الوساطة الجزائرية وتم التوقيع يوم

دة عاهكما تم التوصل وبواسطة جزائرية إلى م، 3القادة العسكريين التوارقو الحكومة المالية

  1995.4افريل  24الحكومة النيجيرية في السالم بين الحركات الترقية و

يستقر التي تلته، ظل الوضع الترقي غير خرى األتفاقات و بعد هذه االتفاقيات واالغير أنه      

اإلقليمية في اإلرهابية ذات الطبيعة الدولية وخاصة في شمال مالي أين وجدت بعض التنظيمات 

ونتيجة  5.البيئة المالئمة لتحقيق مآربهاالمالية والحركات الترقية، تذبذبة بين السلطات العالقة الم

يعمل في إطار الجريمة  للظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها التوارق أصبح العديد منهم

ليس هذا فحسب بل إن للتدخالت اإلرهابيين الوافدين إلى اإلقليم، التعامل مع المنظمة و

جية سواء كانت إقليمية من دول الجوار أو دولية من الدول أصحاب المصالح المتضاربة الخار

  .تأزم الوضع الترقيالالإستقرار و في المنطقة، دور كبير في استمرار

  

  الواقع االقتصادي : المطلب الثالث

له تدهور اقتصاديات دوي في الساحل اإلفريقي هو هشاشة وإن ما يميز الواقع االقتصاد     

  .بحيث أن معظم دول الساحل اإلفريقي تصنف ضمن فئة البلدان األقل نموا

، فإن الناتج المحلي 2009وحسب إحصائيات ندوة األمم المتحدة للتجارة و التنمية سنة      

مليون دوالر، مالي  68.530مليون دوالر، السودان  8.914د قدر فقط بـ اإلجمالي لتشا

                                                 
1 Mahdi Taje, « sécurité et stabilité dans le sahel africain », op.cit. p  64  

8،ا�$�@H ا����G ا�Fآ�،ص "��M�Z ا��MV8 ا�����V و ا���� ��>� 7MA ا8 ���ار �� ���92 ا����� ا�V3� 1���"�����8رة، 2  
3 Kalifa Kaita, « conflict and conflict resolution in the sahel : the tuareg insurgency in mali », op.cit., p 16 

b
� H@�$ا� 4  
H@�$ا� b
�5  
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السينغال مليون دوالر،  3.201مليون دوالر، موريتانيا  4.905 مليون دوالر، النيجر 8.273

ألنها أول منتج للنفط ، أما نيجيريا ومليون دوالر 8.431مليون دوالر، بوركينافاسو  13.333

  .1مليون دوالر 222.867 ـفي إفريقيا فإنتاجها المحلي مرتفع نوعا ما بحيث يقدر ب

الكبيرة التي تعاني منها هذه الدول فحسب إحصائيات  هذا باإلضافة إلى الديون الخارجية     

ة البنك اإلفريقي مجموع: للحولية االقتصادية اإلفريقية التي قدمتها المؤسسات الثالث 2009

اللجنة االقتصادية إلفريقيا فقد قدر حجم الديون الخارجية لبوركينافاسو للتنمية،اإلتحاد اإلفريقي و

 795النيجر  مليون دوالر 1863مليون دوالر، مالي  2134مليون دوالر، تشاد  1751ـ ب

 2134مليون دوالر، موريتانيا  5551الر، السينغال مليون دو 3761مليون دوالر، نيجيريا 

  .2مليون دوالر 34360السودان مليون دوالر و

 االقتصادية في دولد المنتشر في األجهزة السياسية والفساعد ضعف األداء االقتصادي ووي     

الصعبة التي تعاني منها المنطقة، خاصة منها الساحل اإلفريقي باإلضافة إلى الظروف المناخية 

 في بعض مناطق الساحل اإلفريقي الذي أدى إلى انعدام اإلنتاج الزراعيالجفاف الذي اضعف و

ول أدت إلى انتشار الفقر في د التي العواملاقتصاديات دول المنطقة، من  كانت تعتمد عليه بقوة

  .الساحل اإلفريقي وجعل دوله األقل نموا في العالم بل إن دولة كالنيجر تعتبر تحت خط الفقر

اإلدارة  ، و في حال3لساحل اإلفريقيغير أن اكتشاف مؤشرات ثروة نفطية هامة في ا     

في سكان لة ليفإنه من الممكن أن تتحسن الظروف المعيش يدة لها من قبل حكومات المنطقةالج

  .حل اإلفريقيالسا

إلى  نجد تشاد وموريتانيا إضافةتلك المؤشرات فيها،  ومن أهم الدول التي تم اكتشاف     

تشاد وموريتانيا لم تكن من الدول والخريطة الموالية توضح كيف أن دوال كالسودان و. السودان

القديمة  جةكما أن الدول المنتجة للبترول في فترة الثمانينات ولكنها أصبحت كذلك، المنت

  .4 أنغوال  قد ارتفع إنتاجها بشكل واضحكنيجيريا و الجزائر و

                                                 
1United nations conference on trade and developement, «  Unctad hanbook of statistics 2009 »,New York and Geneva : 
United Nations publication, p 412 
2 African statistical yearbook 2009, p 100,130,256,262,292,298,316,346, in : 
 http://www.africa-union.org/root/UA/Annonces/African%20Statistical%20Yearbook%202009%20-
%2000.%20Full%20Volume.pdf 
 

15 ��
�ي2008  ��$�ة �� ا����� ا�����8" ، ا��1ق ا�و/ ،ا��د 10671، ا���  3ا��� و� ا��D، " ا�$��د�� ا�
4 Oil and gaz, Atlas on regional integration in west Africa, energy series, p 9 in : 
htto://www.oecd.org/dataoecd/28/43/38903590.pdf 
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  htto://www.oecd.org/dataoecd/28/43/38903590.pdf  :المصدر

  

أما تشاد فقد  ،ألف برميل يوميا 500إلى  2006وقد وصل إنتاج السودان من النفط عام      

وبلغ اإلنتاج التشادي من  )Doba( من حوض دوبا 2003بدأت في اإلنتاج في شهر جويلية 

  1. 2006ألف برميل عام  225النفط 

 1070تشاد إلى الكاميرون ويبلغ طوله التشادي عبر خط أنابيب يمتد من و يشحن البترول      

  .2كيلومتر يصب في مرفأ كربي الكاميروني في ساحل خليج غينيا

حيث تحتل ، دول الساحل اإلفريقيضافة إلى النفط هناك مواد أخرى تزخر بها و باإل     

بزيادة ) 2006طن في عام  3434(النيجر المرتبة األولى إفريقيا في إنتاج اليورانيوم 

كما تم . 3بعد كندا، أستراليا و كازاكستان  السابق و المرتبة الرابعة عالمياعن العام  11%قدرها

  .4اس بالسودان اكتشاف وجود اليورانيوم في منطقتي جبال النوبة و حفرة النح

                                                 
116، ص ��2006> ا�#34ث و ا�را �ت ا������8،ا�9#�� ا8و�7، : ،ا���ه�ة)2007-2006( ا���ا�
	� ا������ ا�������4$3د ا�3 ا���1�2 و 0/�ون، 1  

 tا #A،s��O" د���Z�آ�، ص"ا�7 ا�1 ..ا8ز�� ا�Fا� Gا���� H@�$129،ا� 2  
4�129$3د ا�3 ا���1�2 و 0/�ون ،�
b ا�$�@H ،ص  3  

�132
b ا�$�@H،ص  4  
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أجل تنفيذ ها دول الساحل اإلفريقي هي مهمة من إن مصادر الطاقة هذه التي تتوفر علي      

الفساد اإلداري الذي يطغى ادي واالقتص، غير أن الفشل السياسي وبرامج التنمية في هذه الدول

قوية ذات أهمية تصبح هذه المواد الطاي الساحل اإلفريقي يحول دون ذلك، فعلى أجهزة الدولة ف

والواليات المتحدة األمريكية التي منها الصين، فرنسا أكبر بالنسبة للدول الكبرى خاصة 

جية لما تتمتع به من مواد خام لم يأصبحت ترى في منطقة الساحل اإلفريقي منطقة إسترات

 تأمين مستقبلهامن أجل أخذ النصيب األكبر منها وتستغل بعد فأصبحت تلك الدول تتسابق 

  .الطاقوي

إن كانت الواليات المتحدة األمريكية محور دراستا تهتم بالمواد الطاقوية في الساحل و      

أن الوضع األمني غير المستقر أم بالمنطقة؟  اإلفريقي فهل هذا هو الدافع الوحيد الهتمامها

تجيتها الكونية المتأزم في الساحل اإلفريقي هو اآلخر يدفعها لالهتمام باإلقليم في إطار إستراو

 يتعدى إلى أكثر من ذلك وأنه يرتبطأم أن األمر  لمحاربة اإلرهاب ومواجهة تحديات العولمة؟

  باهتمام أمريكي بالقارة اإلفريقية ككل؟

المنطلقات الموجهة  " العنوان الموالي  إن محاولة اإلجابة على هذه التساؤالت هي مضمون     

  ".يقي لالهتمام االمريكي بالساحل االفر
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  المنطلقات الموجهة لالهتمام األمريكي بالساحل اإلفريقي: المبحث الثاني

 

ين اإلستراتيجية من خالل ما تمت دراسته في الفصل األول من هذا البحث حول مضام      

خاصة بعد القراءة في وثيقتي إستراتيجية األمن ، 2001سبتمبر  11 داثاألمريكية بعد أح

ائج  فيما صل إلى مجموعة من النتتم التو ،2006و 2002لواليات المتحدة لعامي القومي ل

حول تعزيز قيم الحرية والديمقراطية  باألساس، تمحورت عناصر هذه اإلستراتيجيةيخص 

الدول المارقة ى تكريس الهيمنة والقيادة األمريكية ومحاربة ما يشكله اإلرهاب والحفاظ علو

خاصة في ظل إمكانية استخدام أسلحة  الدولي عموما،من األمريكي ومة له من تهديد لألالداع

. ية حتى ولو كانت بوسائل عسكريةمحاربتهم ضرورف ، لذلكالدمار الشامل من قبل اإلرهابيين

المتجسدة في الدولة الفاشلة أكثر من الجديدة التي أفرزتها العولمة و هذا باإلضافة إلى التحديات

  .غيرها

اقتصاديا امنيا و واقعا جيوسياسيا، تمت دراسته حول واقع الساحل اإلفريقي،بعد ما و      

  .أصبح باإلمكان تحليل أبعاد التوجه االستراتيجي األمريكي نحو منطقة الساحل اإلفريقي

ادية االقتصات األمنية وفهل يتوفر الساحل اإلفريقي على احد أو كل من المعطي      

سبتمبر  11لإلستراتيجية األمريكية بعد أحداث  ومحددة  موجهةالجيوستراتيجية التي أصبحت و

  ؟ 2001

  

                         المنطلق األمني: المطلب األول 

تعاني من العديد من خالل دراستنا للواقع األمني للساحل اإلفريقي اتضح بأن هذه المنطقة       

حيث تنتشر الجريمة المنظمة بكل  ،تقرفيها غير مس ألمنياالوضع من تجعل التي من المشاكل 

إضافة إلى التنظيمات اإلرهابية التي لجأت في  مشاكل األقليات،األزمات الداخلية و أشكالها،

الحركة الجزائرية المعروفة بالجماعة ، فنجد اآلونة األخيرة إلى منطقة الساحل اإلفريقي

من بين دول الساحل  لها أتباع تدريبقد حاولت تجنيد و )GSPC(ة للدعوة و القتال ـالسلفي

المساحات الواسعة للمنطقة غير دة من طرق التهريب عبر الصحراء واالستفاو ،المجاورة

  . 1الخاضعة للحكومة 

                                                 
1 Anthony Lake&ChristineWhitman « More than humanitarian :A strategic U.S approach toward Africa », new york : 
report of an indenpedent task force,council on foreign policy, 2006 , p 79 
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العالمية على  واشنطن تعتبر منطقة الساحل اإلفريقي جبهة جديدة في حربها لهذا أصبحت      

المنطقة وتعزيز قدرتها من اجل مكافحة  ت فيتسهيل التعاون بين الحكوما، فأصبح اإلرهاب

هدفا رئيسيا للواليات  منع تلك التنظيمات من إقامة قواعد في هذه المنطقةالتنظيمات اإلرهابية و

   .المتحدة

حيث أن  من هنا تظهر أهمية الساحل اإلفريقي بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية،      

إن كانت العمليات ف. مية األمريكية على اإلرهاباالهتمام به يدخل في إطار الحرب العال

أو  اإلرهابية الحالية في المنطقة تستهدف خطف األجانب أو المنشآت الحكومية لدول المنطقة،

ريكي يخشى ر البيضاء، فان صانع القرار األمبعض العمليات في الدول المجاورة كتفجيرات الدا

الدول الغربية،  يتعداها إلىالحدود اإلقليمية وبية إلى خارج من تطور نشاط الجماعات اإلرها

يخشى من تهديد مصالحه  في المنطقة في حد ذاتها، كما حدث في دلتا النيجر حيث ومنذ  كما

في الحقول النيجيرية  خاصة  ،حقول النفط في المنطقة فيتكررت االضطرابات   2003سنة 

  .فط والمعادن قرار التنقيب عن الناستفي تأمين و هو ما يشكل تهديدا للمصالح األمريكيةو

و ، أرضية خصبة لتنامي الجماعات اإلرهابيةهي الدول الفاشلة وتعتبر الواليات المتحدة أن     

  1: بدو من خاللفشل الدولة ت أو للدولة الفاشلة، إن كانت الخصائص األساسية

 للحكم األساسية الوظائف أداء على القدرة الدولة فقدان -

 لشرعيته الدولة في الحكم فقدان -

 الشرعي للحكم األساسية المهام لتلبية السياسية المؤسسات قدرة عدم -

  االقتصادي االنهيار -

ا ما يجعلهوباعتبارها تتوفر على هذه الخصائص، فإن هذا ن دول الساحل اإلفريقي فإ      

مختلف خاصة في ظل ما يتولد عن فشل هذه الدول من انتشار ل محورا لالهتمام األمريكي،

المحلية أن الجماعات اإلرهابية  صناع القرار األمريكي حيث يؤكد الجريمة المنظمة، أشكال

ألعمال التهريب  تكرس نفسها  خاصة تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ،الدوليةمنها و

 خاصة وأن 2الجدد من السكان المحليين، بما في ذلك األسلحة و تجنيد األعضاء على أنواعها

                                                 
1 Robert H.Dorff,« Responding to the failed state :the need for strategy », small wars and insurgencies , 
vol.10,no.3,1999,p 63-64 
2 Yahia H.Zoubir, « la politique étrangère américaine au maghreb :constances et adaptation », journal d’étude des 
relations internationales au moyen oriont ,vol.1,no.1,juillet 2006,p 125 
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حسب ما جاء في وثيقة و .المعيشة واالضطهاد في حكوماتهم سوءهؤالء يعانون من البطالة و

  :فان 2006الوطنية لمكافحة اإلرهاب لعام  اإلستراتيجية
  الواليات المتحدة ستستمر في منع اإلرهابيين من استغالل المناطق غير الخاضعة للحكم كمالجئ"                  

  التحضير للعمليات،والتدريب و التنظيمت التي تسمح ألعدائنا بالتخطيط وتأمين هذه المساحاولهم،                  

   .1"سوف نقضي على هذه المالذات تماما                   

لتقوية دول "  )PSI( بان الساحل: "ـوعلى هذا األساس جاءت المبادرة األمريكية المعروفة ب

 بأنها الواليات المتحدة ارتأتالمبادرة التي  الم،مستوى العاألفقر على الساحل الفاشلة و

 عماري صايفيبقيادة  GSPCالقتال د قيام الجماعة السلفية للدعوة و،خاصة بعضرورية

في الصحراء كانوا قد  سائحا أوروبيا 31باختطاف   ∗ " EL-PARAالبارا " :ـالمعروف ب

يورو دفعتها له  5000000بل حهم مقاقد أطلق البارا صرامالي و هربوا من الجزائر إلى

  .20042ة األلمانية في مطلع عام الحكوم

من  أصبحت الواليات المتحدة ترى انه من الضرورة التواجد في الساحل اإلفريقي أكثرو      

والءها ألسامة بن الدن  لجماعة السلفية للدعوة و القتالأعلنت ا أي وقت مضى، خاصة بعدما

تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي " اسمها إلىمن رت غي، و2006في سبتمبر 

)AQIM("، ن القاعدة في المغرب اإلسالمي قد تصبح أكثر الفرق وهو ما أدى إلى التكهن بأ

  3.شن هجمات في أوروباتهديد مصالح الواليات المتحدة و قادرة علىرة وخطو

إلى ، خاصة منها اإلرهاباإلفريقي وفي الساحل  وصلت التهديدات األمنية لكن هل بالفعل     

أم أن هذا  ،والتهديد خارج المنطقة الساحليةالدرجة أو المرحلة التي تسمح لها بالوصول 

 وباقي الدول الغربية وباألخص فرنسا، هو من اجل التهويل الكبير من قبل الواليات المتحدة

  خاصة و. ؟قد يكون النفط أولها، غايات أخرى

لجنة  في تقريرف واشنطن، رير الدولية التي ذهبت إلى خالف ما ذهبت إليهأن هناك من التقا

حقيقة : اإلرهاب اإلسالمي في الساحل" بعنوان  2005ي ما 31الدولية الصادرة يوم  األزمات

ة التي تصورها الواليات ن منطقة الساحل اإلفريقي ال تشكل خطرا بالدرج، جاء بأ"أم وهم
                                                 
1 National strategy for combating terrorism, september 2006, p 16 in : 
http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/NSCT0906.pdf 
 


�� ا�e آ�ن ��Mn �� ا���v ا��Rا�iي  M/ 7MA El-para ∗  
2 Robert G.Berschinski, « Africom’s dillemma :The global war on terrorism,capacity building,humanitarianism,and the 
future of U.S security policy in Africa » , november 2007 ,p 24 in :                                                                                  
http ://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub827.pdf 
3Lianne  Kennedy-Boudali, « Examining U.S.counterterrorism priorities and strategy across africa’s sahel region », 
op.cit., p3 
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اعتبر و. نتائج غير مرجوة التعامل الخاطئ يؤديان إلىخاطئ والمتحدة، إال أن التصور ال

تهديدات حقيقية في الوقت انه ليس هناك و ،في المنطقة هو جيد ومعتدل التقرير أن اإلسالم

خاصة في ظل توافد ممن هم  مع ذلك البد من الحذر في المبالغة في تقدير أهميتها،الحالي، و

  . المنطقة إسالميين أصوليين إلى

ال  االستقرار في الساحل اإلفريقيحسب ما جاء في التقرير فإن الحفاظ على األمن و      

إنما البد من التعامل مع التهديدات األمنية في المنطقة بأفق واسع يكون بالوسيلة العسكرية  و

مبادرة " ولذلك فقد ثمن التقرير. لعسكريةمن خالل المساعدات التنموية أكثر من المساعدات ا

هذه األخيرة ركزت ، ألن "بان الساحل" عن سابقتها"  )TSCT( فحة اإلرهاب عبر الصحراءمكا

أن مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء في حين اعدات في المجال العسكري، فقط على المس

  1.السياسيةعدات إلى المساعدات االقتصادية واالجتماعية والمسامجال قد وسعت 

بعد إلى مرحلة تهديد المصالح  ني في الساحل اإلفريقي، لم يصلإذا كان الوضع األم      

فنجد ان  أو حتى على المستوى اإلفريقي بصفة عامة، ،أو داخله األمريكية سواء خارج اإلقليم

في اإلرهابيين  ة مباشرة تستهدفبعمليات عسكريلم تقم إلى حد الساعة الواليات المتحدة 

المتحدة بتقديم  اكتفت الواليات الدولي عموما، بل األمنو مهددين ألمنها المنطقة باعتبارهم

قد يكون هو دافع آخر طرح  ما يدفعنا إلىفإن هذا . لعسكريةخاصة منها االمساعدات فقط و

لمؤشرات النفطية ، يرتبط هذا األخير باالهتمام األمريكي بالساحل األفريقياآلخر وراء هذا ا

  .تي تم اكتشافها مؤخرا في المنطقةال

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1International crisis group, «  Islamic terrorism in the sahel :fact or fiction ? », Africa report ,no.92,31 march 2005,p 35 
,in : http://allafrica.com/peaceafrica/resources/view/00010608.pdf 
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  المنطلق الطاقوي : المطلب الثاني

ها قوة يعد استهالك الطاقة قضية حيوية بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية باعتبار      

أي توقف لإلمدادات النفطية سيشكل تهديدا فتعتبر هذه األخيرة أن  اقتصادية وعسكرية كبيرة،

 العالقة بين األمن القومي األمريكيعن  وقد عبر الرئيس األمريكي جورج بوش1.ألمنها القومي

  :و الطاقة بقوله
  .2"األمن الطاقوي هو األمن القومي و نحن يجب أن نعمل وفقا لذلك" 

: تحت عنوان ،2006ة األمن القومي للواليات المتحدة لعام يو ضمن وثيقة إستراتيج      

"  رة و التجارة الحرةاق الحادي العالمي من خالل األسوإطالق حقبة جديدة من النمو االقتص"

الل الطاقوي، حيث أسواق الطاقة لضمان االستقفي تنويع تم التأكيد على ضرورة فتح ودمج وال

  :جاء فيه
  إن الواليات المتحدة هي ثالث اكبر منتج للنفط في العالم، ولكننا نعتمد على مصادر دولية لتوريد "               

  امات الكبيرة للنفط في العالممن احتياجاتنا، وفقط عدد قليل من الدول يقدم اإلسه %50أكثر من                 

  .3"والمفتاح لضمان امن الطاقة لدينا هو التنويع في مناطق موارد الطاقة                

إن كانت الواليات المتحدة تسعى إلى التنويع في مناطق وارداتها النفطية فهي في الوقت و      

ات الحالية اعويرجع ذلك إلى النز عى إلى تقليص اعتمادها على نفط الشرق األوسطذاته تس

موردين البر جيوبوليتيكية على أك ما يمكن أن تحدثه من تأثيراتوالمحتملة في هذا األخير و

نفس األمر بالنسبة لفنزويال التي تعاني من استمرار عدم و .للنفط  للواليات المتحدة في المنطقة

   4.ر السياسياالستقرا

هذا ما دفع الواليات المتحدة إلى البحث عن بدائل حددها تقرير وكالة الطاقة األمريكية       

ر قزوين بح همارة االهتمام بهما وبمنطقتين رئيسيتين يرى ضرو 2001الصادر في ماي 

يد من الت تتخلله العداالستخراج من بحر قزوين ال زغير أن االستكشاف و ،القارة اإلفريقيةو

حيث تبذل الواليات  ،تكمن في نقل النفط القزوينيوالصعوبة األكبر  العراقيلالصعوبات و

المتحدة مجهودات كبيرة من اجل مد خطوط أنابيب نفط جديدة برية مما يسمح باالستمرار في 

                                                 
1Chrif  Dris,« Etats-unis et Afrique sahelo-saharienne :Agenda  énergetique et sécuritaire »,op.cit.,p 58 
2 Ibid 
3 The National Security Strategy of the united states of America ,March 2006 ,op.cit., p 28 
4 Africa oil policy initiative group, « African oil : A priority for U.S national security and African development », 
institute for advanced strategic&political studies symposium, january 25, 2002, p 8,in : 
http://www.iasps.org/strategic/africawhitepaper.pdf 
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التصدير و يساعد أيضا في تخفيف المخاطر البحرية الناتجة عن االزدحام في ـع اإلنتاج وتوسي

 كذلك تعد الحرب التي الزالت دائرة في أفغانستان ،1 (bosporus)بوسبوروس  يقمض

االضطرابات المتكررة في القوقاز من أهم العراقيل التي تصعب على الواليات المتحدة و

  .االستفادة من نفط بحر قزوين بصفة كبيرة

مجموعة : ـفي تقرير ل حسب ما جاءو .لذلك تبقى إفريقيا البديل األنسب بالدرجة األولى       

ن أهمية إفريقيا ، فإ)african oil policy initiative group( مبادرة السياسة النفطية اإلفريقية

حيث  ،غرب إفريقياهي في ارتفاع متزايد و بصفة خاصة  بالنسبة لالحتياجات النفطية األمريكية

قي إلى األسواق األمريكية رياإلفمليون برميل من النفط  2.5أكثر من  هناك توقعات بان يصل

قد اعتبر التقرير و. من النفط من الواردات األمريكية %25أي ما يعادل ، 2 2015بحلول عام 

ساسي وأنه شرط أ لة تتعلق باألمن القومي األمريكيذا التنويع في موارد النفط هو مسأأن ه

يوفر  ب إفريقياعالوة على ذلك فان غرو ،ريكيةالعمل في السياسة الخارجية األم لحرية

  3.تعقيدات اقل، وأكثر اأمنالسرعة، 

ت بهذا حضي فريقي باعتبارها تصنف ضمن دول غرب إفريقيا فهياإلدول الساحل و    

وهو  لصيني في المنطقة بارزا،خاصة بعدما أصبح الدور افي مجال الطاقة،  االهتمام األمريكي

 ليس من صالحه السماح للصين بالهيمنةشكل مصدر قلق للعقل االستراتيجي األمريكي الذي ما 

في مصلحة  مما سيؤثر على ميزان القوى الحالي الذي هو ،القارة اإلفريقيةوالسيطرة على نفط 

ات شافمليارات دوالر من اجل اكت 7ثر من فالصين تخطط الستثمار أك الواليـات المتحدة،

كما أن 4.التشادية النيجيرية ول الحدودوتعد لتطوير االستثمارات على ط نفطية في نيجيريا،

  .من البترول السوداني %60الصين تحصل على 

بالنسبة لالهتمام األمريكي بنفط الساحل اإلفريقي فهو يظهر جليا من خالل حجم و      

 ،"موبيل اكسون" :فنجد ثالث شركات أمريكيةهي، االستثمارات األمريكية في المنطقة

تخطط هذه الشركات النفط التشادي و  من استثمارات %95لها نحو  ،"شيفرون"و "بتروناس"

ميناء عروس  السعودي إلى "ينبع"إلى مد خط بترول من الخليج العربي يمر من ميناء 
                                                 
1 National energy policy development group, « National Energy Policy, may 2001 »,  chapter8,p 12 in : 
http://www.wtrg.com/EnergyReport/National-Energy-Policy.pdf 
 
2 Africa oil policy initiative group, « African oil : A priority for U.S national security and African development », 
op.cit., p 6 
3 Ibid,p 8 
4 Chrif Dris, « Etats-unis et Afrique sahelo-saharienne :Agenda  énergetique et sécuritaire »,op.cit., p 60 
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التشادية " دوبا"ليلحق باألنبوب الحالي الذي يبدأ من حقول تشاد،  مخترقا دارفور إلىالسوداني، 

   1.ليصب في المحيط األطلسي 

 %8أي حوالي الواليات المتحدة،  من النفط النيجيري يذهب إلى %58ا فان في نيجيريو      

  .2من الواردات النفطية األمريكية 

بليون  1األمريكية استثمارات بما قيمته " شيفرون"أما فيما يخص السودان فكانت لشركة       

من بليون  كثريقدر بأنفطي دوالر أمريكي في االكتشافات النفطية التي أكدت وجود احتياطي 

 1992خرجت من السودان عام و ،3غير أن الشركة باعت أسهمها للحكومة السودانيةبرميل، 

بصفة اكبر الصين التي أصبحت أهمها ماليزيا والهند و ،سيويةاآللتترك المجال مفتوحا للدول 

اآلن تسعى جاهدة " شيفرون"شركة و 4.من وارداتها النفطية من السودان %7تحصل على 

العديد من الخبراء يرجعون لذلك نجد أن  يب على البترول في السودان،تعادة عقودها للتنقالس

إنما للتنافس الدولي الشديد المتفاقمة فيها و ةليس للمشكلة اإلنساني ،بدارفور االهتمام األمريكي

  )CFR( حيث جاء في دراسة للمجلس األمريكي للعالقات الخارجية ،قيةيعلى بترول القارة اإلفر

متحدة لة االعتبارات اإلنسانية حيث تدرك الواليات المسأ أن االهتمام األمريكي بدارفور يتخطى

زال مرورا بالتشاد لبحيرة بترول تمتد من إقليم بحر الغ الموقع االستراتيجي لدارفور المحاذي

 فريقيادارفور تمثل المدخل الرئيسي لغرب إكما أن  ،والنيجر وموريتانيا ومالي والكاميرون

  5.إفريقيا الوسطىة على مناطق النفوذ الفرنسي في تشاد وتالصق دارفور حدودا مفتوحو

ن االهتمام األمريكي بالساحل اإلفريقي دفعته مصالح أمريكية متمثلة في ولو انه يبدو بأ     

طية تشافات نفإن كانت فعال هناك اكاألم، وإال انه في حقيقة ،االستحواذ على النفط في المنطقة

إال أن ما تنتجه دول الساحل  ،أن هناك إنتاج فعلي للنفط في هذه الدولفي تشاد وموريتانيا و

حتياطات كبيرة ال يقارن مع ما تتوفر عليه دول افريقية أخرى وما تتوفر عليه من إ اإلفريقي

   : هو ما يدفعنا إلى طرح هذا التساؤللخليج غينيا، وخاصة تلك التابعة 

                                                 
1 ، s��O tا #A " د���Z2آ�،ص " ا�7 ا�1 .. ا8ز�� ا�Fا� Gا���� H@�$129، ا� 

2 Danielle Longton, « U.S. trade and investment relationship with sub-saharan Africa :The African growth and 
opportunity act and beyond »,CRS report for congress, january 25,2008, p 7  
3Anthony Lake &Christine Whitman, « More than humanitarian :A strategic U.S approach toward Africa »,op.cit., p43 
4 Ibid 

  5  ،�f�� 34 ا������ " �4$3د� ����: ، ��  ��2007ي  b�3  ،3 ا�
3 ، " ا8ه�$�م ا�����8 �ار�3ر ���#� w�e@3 ا ��ا
                                                                                               ndex.html?cid=5863302http://www.swissinfo.ch/ara/detail/i  
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النفطية  الواليات المتحدة نفط الساحل اإلفريقي ليس باألهمية التي تسد احتياجاتإذا كان       

لماذا إذن هذا االهتمام  ،حيث ال تزال االستكشافات مستمرةفي الوقت الحالي،  على األقل

 األمريكي بمنطقة الساحل اإلفريقي؟

األمريكي بالساحل لالهتمام نه من خالل العنصر المتعلق بالمنطلق األمني خاصة وا       

ن التهديدات األمنية في الساحل اإلفريقي لم تصل بعد نتيجة مفادها أ تم التوصل إلى ،اإلفريقي

  .إلى الخطورة التي تصورها الواليات المتحدة مع إمكانية حدوث ذلك في المستقبل

د الطاقوي على البع أو نه ال يمكن االعتماد على البعد األمني لوحده،إذن أمن الواضح ف      

أو حتى على كليهما فقط من اجل تفسير االهتمام األمريكي بالساحل اإلفريقي بعد أحداث  لوحده،

  .2001الحادي عشر من سبتمبر 

لالهتمام  بعد آخر هو البعد الجيوستراتيجي كمنطلقمن هنا يمكننا االعتماد على        

من خالل ما يتمتع به من فريقي حيث تظهر أهمية الساحل اإل ،األمريكي بالساحل اإلفريقي

محاذي الثنتين من أهم المناطق التي أصبحت تعرف تنافسا دوليا كبيرا عليهما موقع استراتيجي 

  .في اآلونة األخيرة وهما المغرب العربي وخليج غينيا

  

   المنطلق الجيوستراتيجي: المطلب الثالث

قي انطالقا من التهديدات األمنية حل اإلفريكانت الواليات المتحدة تبرر اهتمامها بالسا إذا      

ما يشكله للساحل اإلفريقي و ∗نه ال يمكن التغاضي عن البعد الجيوستراتيجي فإ ة فيه،الموجود

تجاه مناطق معينة في القارة اإلفريقية لها مصالح  من أهمية بالنسبة للسياسة األمريكية

  .  إستراتيجية فيها

من كون المجال الجغرافي لهذا األخير  راتيجية للساحل اإلفريقي،و تبرز األهمية الجيوست      

كما سبق هو قريب من منطقتين إفريقيتين لهما أهمية كبيرة بالنسبة للواليات المتحدة و هما 

  .خليج غينياالذكر المغرب العربي و

  

  
 

                                                 
∗   �����   �، و دوره� �x�� 1 ه� ا��w�9T ا���� � و اV8�	�دي و ا�����ي ا�Fي �>�X ��� ����3ت ا����� ا��_�ا�� �$��92 ا�MV$�� ���2: ا���3 ��ا


>X ا�$N�Zت ا���� �� او اV8�	�د�� ذات ا�	
� ا�و����ا�>� �� ���M4 او T� ا������ ا  
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  أهمية المغرب العربي بالنسبة للواليات المتحدة: الفرع األول  

فرنسي على إلى حد قريب مركز نفوذ أوروبي و المغرب العربي التي كانتإن منطقة       

 11خاصة بعد أحداث  ،ر مسبوق بهاأصبحت الواليات المتحدة تبرز اهتماما غي ،األخص

  .األمنيلجانبين االقتصادي وقد تمحور هذا االهتمام حول او 2001سبتمبر 

يعد و ،ريكي اقتصاديا في المقام األولكان االهتمام األم ،2001سبتمبر 11 قبل أحداث       

هو يعرف مؤشر على ذلك و شمال إفريقيا أوضحالقتصادي بين الواليات المتحدة والتحالف ا

سميت الحقا بالبرنامج و 1999ت عام التي أنشئ" )Eizenstat(مبادرة ايزنستات "أيضا باسم 

االقتصادية بين الواليات المتحدة كان هدفه تعزيز العالقات  ،كي لشمال إفريقيايراألماالقتصادي 

أصبح  .1االستثمارفي مجال التجارة و) تونس،الجزائر، لمغرب(بلدان المغرب العربي الثالثو 

حيث هدفت الواليات المتحدة  الكبير، هذا البرنامج جزءا من مبادرة الشراكة مع الشرق األوسط

 2004فطرحت عام  ،شرق األوسطمن خالل اهتمامها بالمغرب العربي إلى ربط هذا األخير بال

هو ما يبرز األهمية باكستان و الشرق األوسط الكبير الذي يمتد من موريتانيا إلى مشروع

  .الجيوستراتيجية للمغرب العربي

اليات المتحدة تهدف إلى تطوير التعاون الوثيق الو أصبحت 2001سبتمبر  11بعد أحداث      

  .األمنيقتصادي والعربي في المجالين اال مع دول المغرب

  المجال االقتصادي -أوال

الغاز رب العربي وخاصة الجزائر وليبيا تتوفر على ثروة من النفط وباعتبار دول المغ      

 11 هذا اكسبها أهمية اقتصادية كبيرة عند الواليات المتحدة بعد أحداثفإن  الطبيعي،

زائر بعد العشرية السوداء خاصة في ظل االستقرار الذي أصبحت تعرفه الج ،2001سبتمبر

 2003بعد اتفاق عام  تحسن العالقات الليبية األمريكيةو التي عانت فيها من ويالت اإلرهاب

ن ا بالتخلي عقراره 2003ثم بعدها إعالن ليبيا في أواخر ديسمبر  بشأن قضية لوكيربي،

لواليات المتحدة بر لهو األمر الذي أصبح يسمح بانخراط اكو ،2برنامجها ألسلحة الدمار الشامل 

  .تكثيف استثماراتها فيهافي هذه الدولة و

يتضح حجم العالقات االقتصادية بين الواليات المتحدة و مختلف دول المغرب العربي و      

  :من خالل النقاط اآلتية

                                                 
1Yahia  H.Zoubir, « la politique étrangère américaine au maghreb :constances et adaptation »,op.cit., p 116 
2 Ibid. p 121 
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 التجارة ولح اإلطار لالتفاق المتحدة الواليات مع توقيعها بعد ،للجزائر بالنسبة •

 للشركات والسماح التجارة حجم مضاعفة إلى الهادف ،2001 ويليةج في االستثمارو

 .1 الهيدروكربونية المواد في خاصة الجزائرية وقالس من اكبر حصة بكسب األمريكية

 بذلك وأصبحت بالجزائر، والغاز النفط قطاعي في األمريكية االستثمارات حجم زاد

 أن حين في ،دوالر مليار 2.7 اراتهاستثما حجم فبلغ المستثمرين، أول المتحدة الواليات

 حسب رووي مليون 500 فقط تستثمر للجزائر األول االقتصادي الشريك فرنسا

 نحو تتجه الجزائر في األمريكية االستثمارات بدأت وقد .2 2003 لسنة إحصائيات

 مثل الطاقة قطاع في فقط منحصرة تبق ولم ،األخيرة السنوات في األخرى القطاعات

 رقم القطاع يبقى الطاقة قطاع أن إال ،اآللي واإلعالم واالتصاالت الدوائية الصناعات

 . األمريكية لالستثمارات اإلجمالي الحجم حيث من واحد

 االستثمارات بدأت ،2003 عام منذ المتحدة الواليات مع عالقاتها تحسن فبعد ليبيا، أما •

 "موبيل اكسون" ركةش وقعت 2005 ديسمبر ففي جديد، من نحوها تتوجه األمريكية

 على تتوفر ليبيا والن .3 الليبية الوطنية النفط شركة مع النفط وإنتاج للتنقيب اتفاقات

 تعاظم في المتحدة للواليات بالنسبة أهميتها يجعل هذا فان إفريقيا في للنفط احتياطي اكبر

 .مستمر

 من سواء ،واألوثق األقدم تعتبر المتحدة الواليات مع فعالقته المغرب، يخص ما في أما •

 األمريكية المساعدات قيمة فقدرت التجارية، المبادالت حيث من أو المساعدات حيث

 الثالث المغرب دول إلى المساعدات حجم من %72 ب 2002 سنة للمغرب

 بما %81.8 إلى النسبة هذه ارتفعت 2005 سنة وفي ،)المغرب تونس،الجزائر،(

 سنة الطرفين بين التجارية المبادالت قيمة رتقد حين في ،4 دوالر مليون 58 ادلـيع

 .دوالر مليون 1093 ـب 2004

                                                 
1Yahia  H.Zoubir, « la politique étrangère américaine au maghreb :constances et adaptation »,op.cit.,p 119-120 
 
2Alex  Lefebre, « Chirac promotes French interests in Algeria », 15 march 2003 , in :  
http://www.wsws.org/articles/2003/mar2003/alge_m15.shtml 
 
3 « Exxonmobil signs PSA with Libya national oil », in : http://www.offshore-mag.com/index/article-
display/243177/articles/offshore/top-stories-general-interest/exxonmobil-signs-psa-with-libya-national-oil.html 
 
4 Yahia H.Zoubir, ibid. p 118 
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 للواليات المفضلة الدول قائمة في خاصة بمكانة تحظى كانت نفإ تونس إلى بالنسبة أما •

 العلمنة األسواق، تحرير ،اإلصالحات يخص فيما ناجحا نموذجا فتعتبرها المتحدة،

 الواليات مع لتونس االقتصادية العالقات أن إال. 1 المرأة بوضع المتعلقة الترقياتو

 األمريكي االستثمار حجم قدر 2002 سنة ففي فرنسا، مع مقارنة ضئيلة تعتبر حدةالمت

 في مختصة هي تونس في األمريكية الشركات واغلب فقط دوالر مليون 84 تونس في

  .والتصدير االستيراد مجال

كية في الجانب االقتصادي هي لواليات المتحدة األمريمن الواضح أن أهم الدول بالنسبة ل      

، باعتبار أن قطاع الطاقة في المغرب العربي هو عامل الجذب األول لالهتمام ليبيا والجزائر

  .األمريكي بالمنطقة

  المجال األمني -ثانيا

، أصبح الهدف الرئيسي للواليات المتحدة في المغرب 2001سبتمبر  11منذ أحداث       

هذا بسبب تفاقم والعسكري، و بي هو تطوير التعاون الوثيق بين الطرفين في المجال األمنيالعر

هم العوامل المهددة رهاب الذي أضحى يشكل احد أفي المنطقة، خاصة اإل التهديدات األمنية

في توطيد  بشكل كبير 2001سبتمبر  11 حيث ساهمت أحداثا، مصالحهألمن الدول و

أن المغرب العربي هو مجال حيوي ، خاصة ومغاربية في المجال األمنيالعالقات األمريكية ال

على االستقرار فيه تعتبره الواليات المتحدة ن الحفاظ وبالتالي فإ بالنسبة للمصالح األمريكية

  .هدد مصالحها في المنطقة ضروريا حتى ال تت

يه من موارد الطاقة أو إذا كان المغرب العربي قد جذب االهتمام األمريكي لما يتوفر علو     

ن تطور ، فإاإلرهاب ىالعالمية علخاصة في ظل الحرب األمريكية  لعدم استقراره األمني

ا عن طبيعة العالقات التنافسية  سياسات الواليات المتحدة تجاه المغرب العربي ال يمكن فصله

 حيث يظهر جليا ا في المنطقة،ذهوالقوى الدولية الساعية لتكريس نفبين الواليات المتحدة و

  .االتحاد األوروبي على األسواق المغاربيةالتنافس بين الواليات المتحدة و

  

  

  

                                                 
1 Yahia  H.Zoubir, « la politique étrangère américaine au maghreb :constances et adaptation »,op.cit. , p 120 
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 أهمية خليج غينيا بالنسبة للواليات المتحدة: الفرع الثاني  

لمنطقة من ترجع إلى ما تتوفر عليه هذه اغينيا بالنسبة للواليات المتحدة،  إن أهمية خليج     

في صدر  (UNCTAD)التنمية ر منظمة األمم المتحدة للتجارة ور لمؤتمففي تقريثروات نفطية، 

رليون ت 6 ـاحتياطي الغاز بمليار برميل، و 80بـ  ، قدر احتياطي النفط في إفريقيا2001عام 

ب، مصر، غينيا االستوائية، نيجيريا، المغر ،متر مكعب موزعة بين ليبيا، الجزائر، تونس

ثالثة منها تعتبر هي دول من خليج غينيا، و لخمس دول األخيرةاو.1انغوالالغابون، الكونغو و

ثم انغوال  ي نيجيريا في المرتبة األولى، فتأتالرائدة في إنتاج النفط على المستوى اإلفريقي

لدول هم األيوضح حجم إنتاج النفط ) 2(والجدول . 2 غينيا االستوائية في المرتبة الثالثةو

  .2030مع تقديم تنبؤات لسنة ، 2005ك حسب إحصائيات المنتجة له في خليج غينيا وذل

  

  )برميل في اليوم( 2005/2030الخمس دول األولى المنتجة للنفط في خليج غينيا 

  

 2030تنبؤات  2005 الدول

 4.422.000 2.719.000 نيجيريا

 3.288.000 1.098.000 انغوال

 724.000 313.000 غينيا االستوائية

 327.000 285.000 جمهورية الكونغو

 269.000 303.000 الغابون

 16.242.000 9.936.000 كل افريقيا

  pabset.pdf-m-africa-west-interest-external-mess-the-uto-pool/publikationen/sorting-http://www.bmlv3gv.at/pdf :المصدر
  

هي نسبة ال تقل من االحتياطي العالمي للنفط و %7فخليج غينيا يحتوي على ما يقرب     

المورد يعد ن الشرق األوسط وأل. 3المكسيك مجتمعةو فنزويال، أهمية عن نسب كل من إيران،
                                                 
1 Ali Rastbeen,  « L’Afrique,terre de rivalités », géostrategique ,no.25, Octobre 2009 , p 20 
2Martin  Pabst  , « External interests in west Africa » ,p 57  , in :                                                                 
http://www.bmlv3gv.at/pdf-pool/publikationen/sorting-out-the-mess-external-interest-west-africa-m-pabset.pdf 
 
3 Bruno Hardy,  « les Etats-Unis et l’Afrique : perspective de sécurité », groupe d’étude et de recherche sur la sécurité 
internationale ; p 3 in : 
http://www.cepsi.umontreal.ca/uploads/gersi-publications.filename/chronique%20du%20CEPSI%20v1n4.pdf 
  

http://www.bmlv3gv.at/pdf-pool/publikationen/sorting-out-the-mess-external-interest-west-africa-m-pabset.pdf
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ألنها اكبر مستهلك للنفط و ،منيعدم استقرار سياسي و أ ة يعاني مناألول للنفط للواليات المتحد

الن خليج حث عن شركاء جدد في قطاع الطاقة وفي العالم اضطرت الواليات المتحدة إلى الب

أصبحت له أهمية بالغة بالنسبة للواليات المتحدة فنجد  طاقوية كبيرة، غينيا يتوفر على إمكانيات

مليار دوالر أمريكي في قطاع الطاقة في خليج  50ر استثموضعت خطة ال الشركات األمريكية

  .غينيا

أهمية بالنسبة  خليج غينيا منمغرب العربي وإن ما أصبحت تشكله كل من منطقتي ال     

عند الواليات  جعلت من منطقة الساحل اإلفريقي تكتسب هي األخرى أهميتها ،للواليات المتحدة

تشكله التهديدات األمنية في الساحل اإلفريقي من  يتعلق ذلك خاصة بما يمكن أنو. المتحدة 

ه في فان ،أخرىومن جهة  هذا من جهة ،في هاتين المنطقتين خطر على المصالح األمريكية

فإن ذلك ول الساحل اإلفريقي مة قاعدة عسكرية  في إحدى دمن إقاحالة تمكن الواليات المتحدة 

 باعتبار أن الساحل اإلفريقي ،طقتينلمراقبة والسيطرة على المنبا ذلك سوف يسمح لها

نيجيريا التي يعتبر الغنية بموارد الطاقة تقع شماله، وصحراء المغرب العربي يتوسطهما ف

  .شمالها يصنف ضمن دول الساحل اإلفريقي تعتبر بوابة خليج غينيا

 بحيث قيلساحل اإلفريكمنطلق لالهتمام األمريكي باإن القول بأهمية البعد الجيوستراتيجي      

يعني ل من المغرب العربي وخليج غينيا، ال المصالح األمريكية في كهذا األخير يخدم 

بالضرورة أن الساحل اإلفريقي في حد ذاته ال يتوفر على المعطيات التي تجعله يدخل ضمن 

  .2001سبتمبر  11أولويات اإلستراتيجية األمريكية بعد أحداث 

األحداث أصبحت تحركها بالدرجة األولى حربها العالمية  تلكوبعد  فلئن هذه اإلستراتيجية     

إن لم تصل إلى درجة كان له نصيبه من هذه الحرب و ن الساحل اإلفريقي، فإعلى اإلرهاب

المبادرات األمريكية المتواصلة إال أن ، التدخل العسكري المباشر كما حدث في أفغانستان

التهديدات  تنم على أن هذه إلى ميادين أخرى التي تطورتوالمتجددة في الميدان العسكري و

باألخص اإلرهاب تشكل خطرا و تهديدا للمصالح األمريكية في الساحل األمنية في المنطقة و

   .اإلفريقي أو في الدول المجاورة له

 إلى بداية إضافة، %95تقدر ب والتي نفطية في تشاد كذلك االستثمارات االمريكية ال    

األنابيب الناقل للنفط وخط  ،موريتانيا في المجال الطاقوي أيضاري في النيجر وتغلغلها االستثما
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هي كلها مصالح أمريكية يهمها أن ال  غاية ميناء بخليج غينيا، التشادي عبر الكاميرون إلى

  .في الشريط الساحلي  الذي بدأ ينتشر اإلرهابتصبح مهددة جراء عدم االستقرار الداخلي و

هديدات األمنية في الساحل اإلفريقي لم تصل بعد إلى مرحلة معينة من النضج لو أن التو      

التهديدات في  إال أن إمكانية تفاقم هذه ل،دول الساححدود خارج بصفة كبيرة تسمح لها بالتأثير 

إضافة  نطقة والضعف والفقر االقتصادي،خاصة في ظل هشاشة دول الم المستقبل وارد جدا،

  .الذي قد يساهم بشكل كبير في تأزم األوضاع بالمنطقة إلى التنافس الدولي

خليج  عليه بالقدر الذي يتوفرإن كانت الموارد الطاقوية في الساحل اإلفريقي ليست و      

ن تكون للواليات المتحدة استثمارات في الدول التي أظهرت مؤخرا هذا ال يمنع بأ إال أن غينيا،

بالتالي ال يات المتحدة هي السباقة في ذلك وتكون الوالف رات بوجود احتياطي نفطي فيها،مؤش

هتماما كبيرا بالساحل أولهم الصين التي تبدي هي األخرى اوتترك مجاال لمنافسيها في القارة 

من النفط  %60فالصين تحصل على  بطها عالقات قوية مع دول المنطقة،بدأت ترو. اإلفريقي

حتى أن تشاد قد قطعت  ،في دول الساحل األخرى هي اآلن تتجه لالستثمار أكثرالسوداني، و

غير الصين نجد فرنسا صاحبة النفوذ و .مقابل توثيق العالقات مع الصين عالقاتها بتايوان

التي ساهمت هي األخرى بشكل كبير في تهويل األوضاع األمنية في و التقليدي في المنطقة،

غير ما بدأت تشعر بالزحف األمريكي ودعنإليجاد الفرصة للتدخل فيه، خاصة الساحل اإلفريقي 

  .مصالحها في المنطقةالذي تعتبره مهددا لنفوذها و األمريكي

نتوصل إذن إلى أن األهمية اإلستراتيجية للساحل اإلفريقي بالنسبة للواليات المتحدة      

جات ولكن بدر المنطلقات الثالث التي تم تناولها من خالل هذا المبحث،مصدرها هو ، األمريكية

 الوقت هي مرتبطة مع بعضها البعض وال يمكن االعتماد على احدها لوحدهفي نفس و متفاوتة،

  .لتفسير التوجه األمريكي نحو منطقة الساحل اإلفريقي

هناك منطلق آخر لالهتمام األمريكي بالساحل اإلفريقي في غاية األهمية وإن  وفي الحقيقة،     

اإلفريقي كالمنطلقات الثالث السابقة الذكر،إال انه يمكن  كان ال يرتبط بصفة مباشرة بالساحل

 11االستناد إليه هو اآلخر من اجل فهم وتفسير هذا االهتمام األمريكي بالمنطقة بعد أحداث 

  .2001سبتمبر 

وهو اهتمام ظهرت بوادره   هذا المنطلق يتعلق باالهتمام األمريكي بالقارة اإلفريقية ككل،      

لرئيس كلينتون وتجسد أكثر مع الرئيس جورج ولكر بوش بعد أحداث الحادي عشر أثناء إدارة ا
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من هنا يصبح بإمكاننا أن نرجع المكانة التي أصبح يحظى بها الساحل  .2001من سبتمبر

إلى التوجه االستراتيجي  2001سبتمبر  11اإلفريقي في اإلستراتيجية األمريكية بعد أحداث 

بحيث يصبح كل جزء من القارة مهما في ظل هذا التوجه  يقية،األمريكي نحو القارة اإلفر

الجديد، خاصة إذا كان يتوفرعلى العناصر التي أصبحت بمثابة المحدد والموجه للسياسة 

  .2001سبتمبر  11األمريكية تجاه القارة اإلفريقية  بعد أحداث 

اه القارة اإلفريقية بعد وبالتالي يصبح االعتماد على منطلق تطور السياسة األمريكية تج     

  .مهما لفهم االهتمام األمريكي بالساحل اإلفريقي بعد تلك األحداث 2001سبتمبر  11أحداث 

           

    منطلق تطور السياسة األمريكية تجاه القارة اإلفريقية: المطلب الرابع

ت عند وصوله إلى السلطة وضع جورج ولكر بوش إفريقيا على الرف ضمن عالقا      

حيث لم يتوارى أثناء حملته االنتخابية عن التصريح بان لواليات المتحدة بالمجتمع الدولي، ا

، آسيا، الشرق لها أولوية بالنسبة للواليات المتحدة خالفا عن أوروباليس  القارة اإلفريقية

  . األمريكيتين ذوات األهمية اإلستراتيجيةاألوسط و

د صححت من خالل الجولة اإلفريقية لوزير الخارجية كولن غير أن هذه الرؤية إلفريقيا ق      

وفي . 1حيث عكست هذه الزيارة نمطا جديدا للحكومة األمريكية، 2001ماي  باول في أواخر

التي تبلورت بعد أحداث الحادي عشر من إلستراتجية األمريكية إطار المضامين الجديدة ل

 مريكية بصورة واضحة، ولعل المطلع على مادخلت إفريقيا قائمة األولويات األ 2001سبتمبر 

ومارس  2021ات المتحدة األمريكية لسبتمبر جية األمن القومي للوالييجاء في وثيقتي إسترات

بالنسبة  جيةيأهمية إسترات فريقيةلقارة اإلمن أي وقت مضى أصبح ل ، سيجد أنه وأكثر2006

  :إفريقيا ما يليأهم ما تضمنته الوثيقتين فيما يخص للواليات المتحدة و

 2002يات المتحدة األمريكية لعام جية األمن القومي للواليبالنسبة لوثيقة إسترات  -1

العمل على منع لحاق الهزيمة باإلرهاب العالمي وتعزيز التحالفات من أجل إ" : تحت العنوان   

جودا تعرف و فريقيا ضمن المناطق اإلقليمية التيإأدرجت  ،2"الهجمات ضدنا وضد أصدقائنا

                                                 
1 Ka,Mamadou, »la politique africaine des etats unis de 1947 a 2005 :de l’engagement séléctif a la politique 
de "LEGACY" »,op.cit.,p 41 
2 The National Security strategy of the United states of America, september2002, op.cit., p 5             
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جية للواليات المتحدة في إفريقيا تتمثل في مكافحة يوان األولوية اإلسترات. للجماعات اإلرهابية

  .اإلرهاب العالمي

العمل مع اآلخرين لنزع فتيل "  كذلك نجد االهتمام بالقارة اإلفريقية حاضرا ضمن عنوان     

حروب األهلية في إفريقيا عبر حيث تمت اإلشارة إلى إمكانية انتشار ال 1"الصراعات اإلقليمية

 الحدود مما يخلق مناطق حروب إقليمية وبالتالي فال بد من مواجهة هذه التهديدات العبر وطنية

جية أمنية تركز على العمل يالتنوع في إفريقيا يحتاج إلى إستراتالناشئة غير أن اتساع المساحة و

ي هذا الجانب تركز الواليات المتحدة وف. بين الراغبين من الدول الثنائي وعلى بناء تحالفات

كينيا، عامل اإلقليمي مثل جنوب إفريقيا على الدول اإلفريقية المحورية التي تشكل مرتكزا للت

  .أثيوبيا ونيجيريا

تعد الواليات  " العمل مع اآلخرين لنزع فتيل الصراعات اإلقليمية"  ،نفس العنوان أي وضمن    

ع حلفائها األوروبيين من أجل قارة إفريقية تعيش في حرية المتحدة بالعمل جنب إلى جنب م

حلية وسالم وأمن وكذلك العمل من أجل مساعدة الدول اإلفريقية الهشة على بناء القدرات الم

البنية التحتية لالستخبارات من أجل وتأمين الثغرات في الحدود والمساعدة في بناء القانون و

                                                2.حرمان اإلرهابيين من المالذ األمن

أهم    ":2006إستراتجية األمن القومي للواليات المتحدة األمريكية لعام "بالنسبة لوثيقة  -2

  3:ما جاء في هذه الوثيقة فيما يخص القارة اإلفريقية يمكن إدراجه ضمن النقاط اآلتية

ة عالية بالنسبة لإلدارة ة ولها أولوين إفريقيا تعرف تنامي أهميتها الجيوإستراتجيأ •

. وأنها مكان للفرص وهي ترتبط بالواليات المتحدة تاريخيا وثقافيا وتجاريا. األمريكية

االستقرار الحرية، السالم، ويبقى الهدف األمريكي في إفريقيا هو أن تعرف هذه األخيرة 

  .وزيادة الرخاء

ع األفارقة من أجل تعزيز الدول الهشة أن أمن الواليات المتحدة متوقف على الشراكة م •

  .و الفاشلة وجذب المناطق غير الخاضعة للديمقراطية الفعالة

                                                 
1 Ibid.p 9 
2 Ibid.p 10-11 
3 The National Security strategy of the United states of America, march 2006, op.cit., p 37-38  
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ن إستراتيجية الواليات التحديات التي تواجهها إفريقيا يتطلب الشراكة، وأ أن التغلب على •

المتحدة هي من أجل تعزيز التنمية االقتصادية وتوسيع نطاق فعالية الحكم الديمقراطي 

  .ى تتمكن الدول اإلفريقية من التصدي للتحديات التي تواجههاحت

الدول اإلفريقية تستطيع  ،م وتقليل الفساد وإصالحات السوقمن خالل تحسين إدارة الحك •

انتشال نفسها نحو مستقبل أفضل وأن الواليات المتحدة ملزمة بالعمل مع الدول اإلفريقية 

حاد اإلفريقي لدعم التحوالت في مرحلة ما بعد لتعزيز قدراتها المحلية واإلقليمية لإلت

  .االستجابة للكوارثالديمقراطية وتحسين حفظ السالم والنزاع وتوطيد التحوالت 

جاءت  CFRبرعاية المجلس حول العالقات الخارجية  2006وفي دراسة صدرت عام     

 "تجاه إفريقيا مقاربة إستراتجية الواليات المتحدة: أكثر من نزعة إنسانية" تحت عنوان 

خلصت لجنة العمل المستقلة القائمة بالدراسة إلى أن إفريقيا اكتسبت أهمية إستراتجية متزايدة 

   1.بالنسبة للواليات المتحدة باإلضافة إلى كونها مصدر قلق إنساني مهم

وإن كانت إدارة أوباما ال تزال حديثة العصر إال أنه وفي الفترة القصيرة منذ توليها       

ما يتضح من خالل الزيارة التي قام  بالقارة اإلفريقية وهو أظهرت هذه اإلدارة اهتمامها ،السلطة

حيث اختيرت غانا لمخاطبة القارة  11/07/2009بها الرئيس باراك أوباما إلى غانا يوم 

ري كلينتون التي هيالثم جاءت بعدها بأقل من شهر جولة وزيرة الخارجية  .اإلفريقية بأسرها

دول  7بزيارة  يوما وهي جولة قامت فيها كلينتون 11واستمرت  05/08/2009ت يوم بدأ

، نيجيريا، ليبيريا جمهورية الكونغوالديمقراطيةإفريقية هي كينيا، جنوب إفريقيا، أنغوال، 

 الرأس األخضر وذكرت وزارة الخارجية األمريكية أن الهدف من وراء هذه الجولة هو تعزيزو

اإلدارات الديمقراطية في إفريقيا ودفع التنمية المستدامة لالقتصاد يات المتحدة والتعاون بين الوال

  .اإلفريقي

يمكن إيجاز األهداف األمريكية في القارة اإلفريقية بعد أحداث الحادي عشر من وعموما     

  :في العناصر التالية 2001سبتمبر 

  

  

  

                                                 
 ا���$�ن، �$ي #A�67 ���8ت�و  �
  1 99، ص��2007�#� ����3،ا�9#�� ا8و�7،: ؟،ا���ه�ةا��
=>� أي  "��.9 ا����
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  تأمين مصادر الطاقة: الفرع األول 

فهي تزود م في تزويد العالم بالنفط والغاز، كونها أصبح لها دور هاليا أهميتها اكتسبت إفريق    

ومن المخطط أن ترتفع واردات الواليات 1.من وارداتها النفطية 15%الواليات المتحدة بنسبة 

خاصة وأن اإلنتاج اإلفريقي للبترول  2015عام  25%المتحدة من البترول اإلفريقي إلى نسبة 

في مليون برميل في اليوم  10,3حيث أنتجت إفريقيا  نة مع السنوات الماضية،قد ارتفع مقار

وقد وصل اإلنتاج اإلفريقي سنة . 19882مليون برميل عام  5,7مقارنة مع إنتاج  2008عام 

وهذا ما يوضحه  ،3سنة  20منذ  9%من اإلنتاج العالمي مقارنة بـ  12,6%إلى نسبة  2008

  .نسبته من  اإلنتاج العالميإنتاج البترول في إفريقيا والذي يبين تطور ) 1(الشكل 

  
  http://www.strategicsinternational.com/25_02.pdf: المصدر

  ) 1( الشكل 

                                                 
1Anthony Lake&Christine Whitman,« More than humanitarianism :A strategic U.S approach toward Africa »,op.cit.,p 9 
2 Honoré Le leuch «le petrole et le gaz naturel en afrique :une part croissante dans l’approvisionnement énérgétique 
mondial »,Géostrategique,no.25,octobre2009 ,p 27 
 
3 Ibid. p 28 
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السنة عام / 3مليار م 215وكذلك بالنسبة للغاز حيث ارتفع اإلنتاج اإلفريقي للغاز إلى           

في السنة الواحدة  6%بمتوسط معدل نمو ، 1988سنة عام / 2مليار م 60رنة بـ مقا 2008

عام  3%داخل اإلنتاج العالمي للغاز حيث قفزت من ما زاد من نسبة اإلنتاج اإلفريقي  وهذا

 86%نيجيريا وليبيا تنتج  مصر، وأربع دول رئيسية هي الجزائر،. 2008سنة  7%إلى  1988

 ور إنتاج الغاز الطبيعي في إفريقياالموالي يوضح تط) 2(الشكل و ،1من اإلنتاج اإلفريقي للغاز 

  .اإلنتاج العالميونسبته من 

  
  http://www.strategicsinternational.com/25_02.pdf: المصدر

  ) 2( الشكل 

  

الغاز الطبيعي فهو اآلخر عرف نموا قويا مما تياطي اإلفريقي من البترول وبالنسبة لالحو       

سنوات ازدادت اإلحتياطات  10ففي مدة  ،ريقية في العالمأدى إلى زيادة إحتياطات القارة اإلف

مليار برميل وهو ما يمثل زيادة  126إلى  72سنويا من  6%من البترول اإلفريقي بمعدل 

                                                 
1Ibid. p 33 
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فقط خالل نفس  18%في حين أن اإلحتياطات العالمية زادت بنسبة  ،75%إجمالية قدرها 

 1. 25% ي اإلحتياطي العالمي بنسبةوهكذا زادت حصة إحتياطي البترول اإلفريقي فالفترة 

  .) 3(وهو ما تم توضيحه من خالل الشكل

  

  
   http://www.strategicsinternational.com/25_02.pdf:المصدر

  ) 3( الشكل 

  

بمجموع  2008أما فيما يخص االحتياطي اإلفريقي من الغاز الطبيعي فقد قدر سنة      

هذا ما يتوضح من و .2العالمي للغاز الطبيعي يمن االحتياط 8% ـوتقدر حصته ب 3م14650

  .) 4(خالل الشكل 

  

  

                                                 
1Ibid. p 35 
2 Ibid. p 36 
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   http://www.strategicsinternational.com/25_02.pdf:المصدر

  )4(الشكل

         

األمريكي بالقارة اإلفريقية والذي  إن هذا النمو الطاقوي اإلفريقي المتزايد يفسر االهتمام     

نذ صدور تقرير وكالة الطاقة األمريكية بإشراف مباشر من نائب في األفق م بدأت بوادره تظهر

األهداف وإستراتيجيات واشنطن في مجال ي الذي حدد الئحة من األولويات والرئيس ديك تشين

تعرف في العشرين سنة المقبلة وف ويحمل التقرير أن الواليات المتحدة س .أمن الطاقة القومي

مما  50%بينما سترتفع في قطاع الغاز بنسبة  33%ل بنسبة ارتفاعا كبيرا في استهالك البترو

يطرح على عاتق واشنطن مهمة جديدة تتمثل في البحث عن إمكانية تنويع مصادر الحصول 

  .على البترول من مناطق جغرافية مختلفة

تعزيز : تعزيز التحالفات العالمية"  الذي جاء بعنوانوفي ملخص التوصيات للتقرير و      

منتدى أوصت المجموعة القائمة بالتقرير بتنشيط  ، "القومي الطاقوي و العالقات الدوليةاألمن 

التعاون االقتصادي بين الواليات المتحدة لوزراء الدولة في الطاقة والتجارة لتقوية التجارة و

االستعمال المسؤول وب وجود دعم لمزيد من الشفافية والمساءلة ووإفريقيا كما أوصوا بوج
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البيئة جل تعزيز استقرار وامن التجارة ور النفطية في الدول اإلفريقية المنتجة من أللمصاد

  1.االستثمارية

ما يعلل هذا االهتمام الجديد هو تميز البترول اإلفريقي في نظر الواليات المتحدة بالمزايا و     

  2:التالية

فان هذه الحقول  إذا كانت تكلفة استخراج النفط أغلى مما هي عليه في الشرق األوسط �

إذ ال تستغرق ناقلة نفط ضخمة أكثر من أسبوع تبقى أقرب إلى الواليات المتحدة، 

  .للوصول إلى نيويورك

نسبة الذي يقدم ) Bonny light( إن ميزة نفط خليج غينيا هي أنه من نوع الخام الخفيف �

تستهلك الواليات (هو المنتج األكثر طلبا في السوق األمريكية عالية من البنزين الممتاز و

  ).من مجموع ما ينتج من البنزين عالميا 50%من النفط الخام و 25%المتحدة نسبة 

  .نسبة الكبريت المنخفضة التي يتميز بها النفط اإلفريقي تقلل من تكلفة عملية التكرير  �

          

 محاربة اإلرهاب: الفرع الثاني 

اإلرهاب تشكل حجر الزاوية في  أصبحت مكافحة 2001سبتمبر  11منذ أحداث        

فبعد األحداث اإلرهابية التي شهدتها منطقة شرق إفريقيا من . العالقات األمريكية اإلفريقية

ومن بعدهما تفجير السفينة  1998تفجير لسفارتي الواليات المتحدة في تنزانيا وكينيا عام 

يم القاعدة في القرن نظوتزايد نشاط ت 2000الحربية األمريكية كول في خليج عدن عام 

في  المكثف ستخباراتيالعسكري واال الواليات المتحدة إلى ضرورة التواجد نبهتاإلفريقي، ت

  3.المنطقة

غير أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد عمقت من التوجه األمني للواليات المتحدة       

سواء من حيث ، إفريقيتين في إفريقيا في مجال مكافحة اإلرهاب وقد تم التركيز على منطقتيتن

منطقة القرن اإلفريقي : ين وهمارهابية أو من حيث إمكانية إيواء اإلرهابياإلحركات الوجود 

                                                 
1National energy policy development group, « National Energy Policy, may 2001 »,  chapter8,op.cit., p 8-19 
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بحيث أصبح هاجس تنظيم القاعدة في هاتين المنطقتين يشغل بال  1.منطقة الساحل اإلفريقيو

رب المصالح األمريكية جيين األمريكيين خوفا مما يشكله هذا التنظيم من محاوالت لضياالسترات

وبناءا على هذا طرحت الواليات المتحدة العديد من المبادرات لردع خطر . في المنطقة

مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر و ) Pan-Sahel( "بان الساحل "  مبادرة : اإلرهاب أبرزها

التي قامت على  TSCTI (Trans-Sahara  counter terrorism initiative ) الصحراء

  . 2004مت في بدايات عام الناجحة التي ت" بان الساحل" رة مباد

لسياسة الخارجية األمريكية  وبالتالي فإن محاربة اإلرهاب أدخلت إفريقيا دائرة أولويات ا      

الدول المنهارة التي يمكن أن في هذا الجانب تتجسد أكثر في بالقارة  األمريكي عودة االهتمامو

  .التي تضعها الواليات المتحدة على قائمة اإلرهابو ات تمثل مالذا آمنا للتنظيم

  

 الدور الصيني المتنامي في القارة اإلفريقية تطويق  : الثالثالفرع 

حيث أن ، 2دول القارة اإلفريقية إلى أكثر من نصف قرن ترقى العالقات بين الصين و       

في إطار مؤتمر باندونج عام  قارة إفريقيا سبقت معظم مناطق العالم في االلتقاء مع الصين

وهو أول لقاء آسيوي إفريقي تأسست من خالله منظمة تضامن الشعوب اآلفروآسيوية  .1955

  . 3التي لعبت فيه الصين دورا قياديا 

حيث منذ مؤتمر باندونج، على نفس الوتيرة ريقية العالقات الصينية اإلفلم تكن وإن       

فإنه ومع نهاية التسعينات عادت ، اء الحرب الباردةشهدت نوعا من الفتور في إطار أجو

العالقات الصينية اإلفريقية إلى االنتعاش مرة أخرى وقد ترسخت أكثر مع انطالق منتدى 

لحوار والتعاون وشكل آلية فعالة ل 2000سنة التعاون الصيني اإلفريقي الذي تأسس في أكتوبر 

ر المنتدى بإلغاء جزء من الديون المستحقة تحت إطاقد قامت الصين الصيني اإلفريقي، فنجد 

ة إفريقية من دول 29مليار دوالر، ومنحت الصين أيضا  1,5على الدول اإلفريقية بما يعادل 

نوعا من المنتجات المعفاة من  190 قات دبلوماسية مع الصينالمرتبطة بعالالدول األقل نموا و

  . 4الرسوم الجمركية

                                                 
70ا�$�@H ا����G ا�Fآ�،ص  ،)2007-2006(ا������ ا���ا�
	� ا�������4$3د ا�3 ا���1�2 و 0/�ون، 1  

� ا��و�
�،ا���ه�ة:ا��د 2007���2�،167،ص 89�
  2@3رج }�وت �>$�، " ا���VNت ا�	���2 ا������8..`�اآ� اV�	�د�� دون ��Zو��W  �� ��"،ا�"
338ا�$�@H ا����G ا�Fآ�،ص ،)2002-2001(ا������ ا���ا�
	� ا������ �ون،�4$3د ا�3 ا���1�2 و 0/ 3  

}�وت �>$�، �
b ا�$�@H@3رج  4  
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عدات غير المشروطة التي تقدمها الصين للعديد من الدول هذا باإلضافة إلى المسا      

االقتصادية لص من قيود المشروطية السياسية واإلفريقية التي أصبحت تفضل التوجه شرقا للتخ

  .التي تفرضها الدول األوروبية والواليات المتحدة

شرات عن زيادة وباإلضافة إلى منتدى التعاون الصيني اإلفريقي فإن هناك العديد من المؤ      

مما أصبح يثير قلق الواليات المتحدة ، االهتمام الصيني بالقارة اإلفريقية وتنامي دورها فيها

  .وجعلها تهتم أكثر بالشؤون اإلفريقية

  :و يمكن إيجاز هذه المؤشرات في النقاط اآلتية      

لقادة  زيارة 100فإنه سجلت أكثر من  2007و 2000دا إلى اإلحصائيات ما بين إستنا •

  .1دولة أفريقية 35بالمقابل فقد قام القادة في الصين بزيارة أفارقة إلى الصين و

زيادة عدد الصينيين في مختلف الدول اإلفريقية وهذا لكون العمالة الصينية ال تحتاج إلى  •

  .امتيازات كبيرة و في نفس الوقت هي أكثر استغالال مقارنة بالعمالة الغربية

البنك الدولي بتقديمها تسهيالت في القروض للدول اإلفريقية  خروج الصين عن لعبة •

مليارات دوالر إلى نيجيريا  8بتقديم أكثر من  2006لتزمت الصين في عام احيث 

  .مليار دوالر مقدمة من البنك الدولي لكل دول إفريقيا 2,3وأنغوال وموزمبيق مقابل 

مختلف دول القارة اإلفريقية سواء زيادة االستثمارات والمبادالت التجارية بين الصين و •

كان في مجال النفط الذي يحظى باالهتمام األكبر من الجانب الصيني مما دفع واشنطن 

حتى ، أو غيره من المجاالت أنها تسعى إلى تأمين النفط في مصادرهبكين ب إلى اتهام

 .2الثقافية منها حيث يوجد حاليا اآلالف من الطالب األفارقة يدرسون في الصين

تعلله إفريقيا هو النفط وهو ما تفسره وإن كان السبب األول للسياسة الصينية تجاه و        

فإن نية من وإلى القارة اإلفريقية، الصادرات الصيائيات حول حجم ونوعية الواردات واإلحص

خاصة وان  ،الصينية في إفريقيا هذا ال يمنع دخول منتجات أخرى مجال المصالح االقتصادية

الرخيصة السعر بصفة احية إغراقها بالمنتجات الصينية ه األخيرة تعتبر سوقا واعدة من نهذ

الصادرات الصينية مع القارة يوضح حجم ونوعية أهم الواردات و )5(الشكل و .3اخص 

  . 2005اإلفريقية لسنة 

                                                 
1Anthony Lake&Christine Whitman, « More than humanitarianism :A strategic U.S approac h toward Africa »,op.cit.,    
p 42   
2 Ibid 
3Mahdi Taje, « ,la percee geopolitique de la chine en Afrique : enjeux et defis »,reatesonline,22/05/2007, in : 
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   pdfinstitute.com/shanghai/francais/downloads/fra_-http://www.shanghai.2_070522:المصدر 

  )5(الشكل

           

يتضح بأن الحصة األكبر من الواردات الصينية من القارة اإلفريقية ) 5(من خالل الشكل       

مصلحة من حجم الواردات وهو ما يؤكد أن  %71هي من نصيب البترول حيث تبلغ حصته 

زود قت فإن إفريقيا توفي نفس الوالصين األساسية في القارة هي الوصول إلى النفط وتأمينه 

حيث أن السلع  ،النمو االقتصادي الصيني بأسواق جديدة وهذا ما يحقق مصلحة الطرفين

الصينية باختالف أنواعها أصبحت تغرق األسواق اإلفريقية ولو أن هذه السلع ليست ذات جودة 

القدرة  عالية إال أنها أصبحت تسد حاجيات اإلنسان اإلفريقي خاصة وأن أسعارها تتماشى مع

  .الشرائية لألفارقة 

                                                                                                                                                                  
http://www.shanghai-institute.com/shanghai/francais/downloads/fra_070522_2.pdf 
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تحديا للواليات المتحدة إن هذا الدور المتنامي للصين في القارة اإلفريقية أصبح يشكل       

توسيع نفوذها في القارة اإلفريقية من أجل تأمين إمداداتها من خاصة فيما يتعلق ب وحلفائها،

في السادس من ديسمبر  خارجيةمجلس العالقات ال وهو األمر الذي أثاره .الموارد الطبيعية

أصدر تقريرا حذر فيه الواليات المتحدة من مواجهة ضارية من جانب الصين حين  2005

داعيا واشنطن إلى انتهاج أسلوب إستراتيجي تجاه القارة ، تتعلق بإمدادات النفط من إفريقيا

ايد خاصة جية تتزيتباستثمار المزيد من الموارد هناك وقال المجلس إن أهمية إفريقيا اإلسترا

ه يتعين على الواليات المتحدة تجاوز أسلوب التعامل مع القارة من بسبب إمدادات الطاقة وأن

  1.منظور إنساني واعتبارها شريكا

اإلستراتيجية لرؤية الزوايا المحددة ل الصيني في إفريقيا أصبح من أهمإن تحجيم الدور      

أهم الدوافع التي جعلت الواليات المتحدة تراجع سياساتها  ومن .االفريقيةالقارة األمريكية حيال 

نفط على موارد الفي ظل التنافس الدولي  2001بتمبر س 11تجاه إفريقيا في الفترة ما بعد 

لشركات النفطية الغربية الكبرى حيث لم يعد التنافس مقتصرا على ا .والغاز الطبيعي في إفريقيا

كانت هناك دول آسيوية أخرى ذات نمو وإن . فس بقوةنما دخلت الصين إلى حلبة التناوإ

اإلفريقية مثل الهند وماليزيا  األخرى على الموارد الطبيعية ع تنافس هيمتساراقتصادي 

إال أن الصين تظل المنافس األول باعتبارها أصبحت ثاني أكبر  ،الجنوبيةلية والكوريتين الشماو

  .تحدةمستورد للطاقة في العالم بعد الواليات الم

  السوق اإلفريقية: الفرع الرابع

المتحدة خاصة في ظل تنافس القوى  إن السوق اإلفريقية تعد هدفا رئيسيا للواليات    

االقتصادية العالمية على األسواق اإلفريقية الستيعاب سلعها في هذه المنطقة التي ال تزال بكرا 

  .مفتوحة األبواب أمام السلع األجنبية

ستهدف ومليون نسمة  850بعدد سكان يبلغون نحو  ،فريقية تمثل سوقا واعدافالسوق اإل     

وتحسين من السوق اإلفريقية ) كدولة منفردة(الواليات المتحدة للحصول على نصيب األسد 

  2.الواردات ليكون لصالحها أو ليكون متوازيا على األقلميزان الصادرات و

                                                 
،X �@ ا��ازق #A ا������ و ��24 ا������"/��ي �O�� ������8 ة�H@�$102 ا����G ا�Fآ�، ص ،ا�"��Vدة �����A ا������ @ 1  

71،ا�$�@H ا����G ا�Fآ�، ص )2007-2006(ا������ ا���ا�
	� ا������،�4$3د ا�3 ا���1�2 و 0/�ون  2  
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الصادرات نمو و الزيادة في حجم الواردات ولمن ا اأن هناك نوعهو المالحظ الشيء و      

 أن الواردات األمريكية 2008القارة اإلفريقية حيث بينت اإلحصائيات لسنة وإلى األمريكية من 

أما الصادرات ،2005بليون دوالر سنة  50بليون دوالر عوض  86,1من إفريقيا بلغت 

بليون دوالر سنة  10,3عوض  2008بليون دوالر سنة  18,5األمريكية إلى إفريقيا فقد بلغت 

  ).6(وهو ما يوضحه الشكل  .20051

ا

 http://www.agoa.gov/resources/US_African_Trade_Profile_2009.pdf: لمصدر

  ) 6( الشكل 

         

إال أن الصين  األمريكية إلى الدول اإلفريقية، وبالرغم من هذه الزيادة في حجم الصادرات      

در األول وتغرق السوق اإلفريقية بسلعها وهذا ما يمكن إرجاعه إلى رخص ال تزال هي المص

السلع الصينية مقارنة مع غيرها من السلع األمريكية و األوروبية وهو ما يتماشى مع القدرة 

بليون دوالر  26,5بلغ حجم الصادرات الصينية  2007ففي سنة  ،الشرائية للمواطن اإلفريقي

                                                 
1 international trade administration, department of commerce United states of America,«  U.S African trade profil », p 2,  
in : http://www.agoa.gov/resources/US_African_Trade_Profile_2009.pdf 
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يوضح أهم الشركاء التجاريين  )7(والشكل . 1لواليات المتحدة لبليون دوالر  14,4مقابل 

  .2007إلفريقيا لسنة 

  

  
   http://www.agoa.gov/resources/US_African_Trade_Profile_2009.pdf:المصدر

  )7(الشكل

  

إذن فإن زيادة العالقات مع الدول اإلفريقية ستكون من مصلحة الميزان التجاري        

حيث ليس من مصلحة الواليات المتحدة أن تكون الصين ، ذه المنطقة من العالماألمريكي مع ه

هي الشريك األكبر للدول اإلفريقية وبالتالي فال بد من إغراق السوق اإلفريقية أكثر بالسلع 

األمريكية وتوسيع االستثمارات فيها وهذا ما توضحه البيانات السابقة حيث يالحظ أنه سنة بعد 

  .ة في حجم المبادالت التجارية بين الواليات المتحدة القارة اإلفريقيةزيادهناك سنة 

مكانة بأن إفريقيا أصبح لها  من خالل ما تم التطرق إليه من خالل هذا المطلب يتضح       

خاصة وأولوية في أجندة السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث الحادي عشر من 

                                                 
1 Ibid, p 5 
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تين ن كانت إفريقيا طرفا في التنافس بين القوفبعد أ ،وأكثر من أي وقت مضى .2001سبتمبر

اإلتحاد السوفييتي خالل فترة الحرب الباردة ثم تضاءلت مكانتها العظمتين الواليات المتحدة و

عقب تفكك اإلتحاد السوفييتي ونهاية الصراع بين القوتين فلم يكن لها مكان ضمن النظام الدولي 

انه وبوصول كلينتون إلى إال  دارة جورج بوش األب،في فترة إالجديد الذي وضعت أسسه 

عد الزيارة التي قام بها الحكم تغيرت بصورة واضحة الرؤية األمريكية للقارة اإلفريقية خاصة ب

  :أثناءها التي قالو 1998نة لعدة دول إفريقية س
  . 1" لقد آن األوان لكي يضع األمريكيون إفريقيا الجديدة على قائمة خريطتهم" 

 2001وبعد بيل كلينتون نجد جورج ولكر بوش الذي صرح خالل حملته االنتخابية عام      

وقرار إنشاء يجية للواليات المتحدة األمريكية بأن القارة اإلفريقية تدخل ضمن المصالح اإلسترات

تتويجا الهتمام متدرج من جانب  ما هو إال" أفريكوم" قيادة عسكرية أمريكية مستقلة إلفريقيا

سيما في مجال مكافحة اإلرهاب فضال ال ،عن تعاظم هذا االهتمام اارة بوش بالقارة وتعبيرإد

األمنية في القارة حتماالت تطور األوضاع السياسية وعن رغبة الواليات المتحدة في التحسب ال

فس باقية في إطار االستعداد الحتماالت اشتعال التناإستة ذلك، القيام بخطواإلفريقية وعالوة على 

  .ر مما هي عليه اآلنالدولي على القارة اإلفريقية مستقبال بدرجة أكب

اعتبارا  هذا االهتمام األمريكي بالقارة اإلفريقية ينسحب على االهتمام بالساحل اإلفريقي،     

بأن اإلستراتيجية األمريكية الجديدة تجاه القارة اإلفريقية هي شاملة، سواء من حيث مجاالت 

أو من حيث تغطيتها لكامل المجاالت  ،)نية، اقتصادية، سياسية وحتى عسكريةأم(االهتمام 

  . الجغرافية في القارة اإلفريقية

فالساحل اإلفريقي يعتبر مجاال جغرافيا إفريقيا، هذا من جهة  ومن جهة أخرى هو يعد       

األمريكية تجاه القارة من أكثر األقاليم اإلفريقية التي تتوفر على العوامل المحددة لإلستراتيجية 

أن هذا األخير يعرف عدم استقرار امني خاصة  حيث تبين من خالل دراستنا لواقعه، اإلفريقية،

في ظل تحول صحراء الساحل اإلفريقي إلى قاعدة رئيسية لإلرهاب ومختلف أشكال الجريمة 

ما عزز من المنظمة، كما قد تم اكتشاف مؤشرات ثروة نفطية هامة في الساحل اإلفريقي، م

اهتمام القوى الدولية بالمنطقة وبدأت تظهر بوادر للتنافس الدولي عليها، فنجد التغلغل الصيني 

. إضافة إلى تواجد فرنسا صاحبة النفوذ التقليدي في المنطقة في المنطقة الذي يتزايد باطراد،
                                                 

 
: ، �� 2009اوت 9، "��ب ��ردة �� MV? ا������" ��آ� ا��ل و ا�$��واة ا��3دا���،  1  

2-http://sudanjem.com/2009/gallery 
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ية األمريكية ولهذا يصبح االهتمام األمريكي بالساحل اإلفريقي ضروريا من اجل اإلستراتيج

  . الشاملة في القارة اإلفريقية 

 بمنطقة الساحل اإلفريقيقنا إلى المنطلقات األمريكية الموجهة لالهتمام األمريكي بعدما تطر    

التحديات ت المتحدة في تجسيد هذا االهتمام وأهم اآلليات التي اعتمدتها الواليا يبقى علينا معرفة

وكيف سيكون مستقبل  واليات المتحدة في الساحل اإلفريقيالتي من الممكن أن تصعب مهمة ال

  .في المنطقة خاصة  في ظل التحديات التي تواجهها اإلستراتيجية األمريكية
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اعتمدت مجموعة من  ،لتجسيد اهتماماتها بالساحل اإلفريقيو إن الواليات المتحدة األمريكية     

عه ذلك بصفة أن االهتمام األمريكي بالمنطقة ترجاتخذت طابعا أمنيا وعسكريا و اآلليات

فريقي دوافع أمنية بالدرجة األولى نظرا لما يتوفر عليه الساحل اإلالواليات المتحدة إلى أسباب و

بره الواليات المتحدة هو ما تعتالمنطقة  و من تهديدات أمنية أخطرها تغلغل تنظيم القاعدة إلى

  .خارجها اكبر تهديد لمصالحها وأمنها القومي داخل المنطقة و

 من خالل اآللياتالواليات المتحدة التي ترغب بتحقيقها  غير أن األهداف اإلستراتيجية     

تصعب عليها  ال تبدو سهلة التحقيق في ظل مجموعة من التحدياتدها،التي اعتمدتها و تعتم

يتعلق باآللية األخيرة التي سوف نتناولها الحقا و هي رغبة الواليات  األمر،باألخص فيما

و هو ما  في احد دول الساحل المتحدة في إيجاد مقر للقيادة العسكرية الجديدة الخاصة بإفريقيا

إضافة إلى سياسات دول المنطقة ،غيرها من باقي الدول اإلفريقيةترفضه دول المنطقة بشدة ك

نجد كذلك الدور الذي تلعبه دول الجوار و كذلك دور القوى الدولية الكبرى المنافسة للواليات 

  .المتحدة ليس فقط في الساحل اإلفريقي وإنما في كامل القارة اإلفريقية

بعد الرئيس جورج  ية األمريكيةي اإلستراتيجلتغير فهذه التحديات إضافة إلى طبيعة ا      

وكذلك مدى التأزم أو االنفراج في الوضع األمني للساحل اإلفريقي تساهم في  ولكر بوش،

  .األمريكية في الساحل اإلفريقي ةإمكانية التنبؤ بمستقبل اإلستراتيجي
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                 يقي آليات اإلستراتيجية األمريكية في الساحل اإلفر: المبحث األول 

 

فقط نتيجة للتهديدات األمنية التي  هو ها بالساحل اإلفريقيصورت للعالم بأن اهتمام ألنها    

متحدة في تجسيدها الهتمامها بالمنطقة الواليات الاعتمدت  .أهمها اإلرهابهذا األخير ويعرفها 

بان " فريقي فقط كمبادرة بالساحل اإلمنها ما هي خاصة  على آليات أمنية بالدرجة األولى

شمل منها من هي تو ". TSCTI)(مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء " و " (PSI)الساحل 

إفريقيا ب الخاصة القيادة العسكرية" هي القارة اإلفريقية ككل والتي اتخذت طابعا عسكريا و

AFRICOM."  

  

   PAN-SAHEL" بان الساحل"مبادرة  : المطلب األول 

داخل الدولة القومية، برز كمكون رئيسي  ناء القدرات المحلية للدولة لمكافحة اإلرهاببإن      

. 2001سبتمبر 11منذ أحداث  ضمن مكونات اإلستراتيجية األمريكية لمحاربة اإلرهاب

تكون الم أين أهمية خاصة في الكثير من مناطق الع فاعتبرت الواليات المتحدة هذا المكون ذا

  .كمثال جيد عن هذا النهج األمريكي" احل بان الس" و تعد مبادرة . اشلةأو فالدول ضعيفة 

، 2002ام قد بدأت في الظهور منذ الع "بان الساحل"تعتبر اإلرهاصات األولى لمبادرة       

على تحسين امن حدودها  هي مبادرة أمريكية تهدف إلى مساعدة دول منطقة الساحل اإلفريقيو

في المنطقة لمنع وتعزيز قدرة شركاء الواليات المتحدة  ة اإلرهابتعزيز قدراتها في مكافحو

  .1استخدام أراضيها من طرف الجماعات اإلرهابية 

ن الواليات المتحدة ومالي، النيجر، تشاد شراكة بيعبارة عن هي  "ن الساحلبا"مبادرة      

بان "برنامج  المسؤول عن Victor Nelsonحسب العقيد في الجيش األمريكي و. وموريتانيا

 مكتب وزارة الدفاع األمريكية المختص في المسائل ذات الصلة باألمنلمصلحة "  الساحل

  : القومي، فإن
  في منطقة  فعلت الكثير لتعزيز العالقات أداة مهمة في الحرب ضد اإلرهاب وهي " بان الساحل"مبادرة «              

  .2  »حد كبير في المـاضي و خـاصة بين الجزائر و مالي ، النيجر و تشاد  كنا تجاهلناها إلى                         

                                                 
1 Elli Stephan, « Briefing : The PAN-SAHEL Initiative »,African affairs , vol,103,no.412,july 2004,p 59 
2Jim Fisher Thompson, « L’Initiative pan-sahel encourage la coopération entre les pays du sahel et du maghreb », 25 
mars 2004, in : http://www.america.gov/st/washfile-french/2004/march/20040325154724mrecalp0.3155939.html 
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ن أبعد ، 2004ا منذ شهر جانفي بدأت في العمل رسميأصبحت المبادرة سارية المفعول و     

لكل من تشاد، مالي  سبقت ذلك مجموعة من الزيارات للمكتب األمريكي لمكافحة اإلرهاب

مبادرة في العمل بوصول فريق أمريكي لمكافحة اإلرهاب إلى بدأت الو. موريتانيا والنيجر

في المنطقة  400 جندي أمريكي نشر منهم  500يضم الفريق الموريتانية و نواكشوط العاصمة

مليون دوالر  7.75 :ـقدرت ميزانية المبادرة لمدة عامين ب .1الحدودية بين النيجر وتشاد 

  .2مليون للعام االول  6.25نها م ، خصصقدمتها وزارة الخارجية األمريكية

تقوم الفرق العسكرية األمريكية بتدريب الجنود لكل دولة من الدول األربعة المشاركة من      

هذه العمليات تتم تحت مسؤولية   .حدودهايز قدراتها على مراقبة أراضيها وخاصة اجل تعز

"EUCOM" 41دولة من بينها  91قها يقع في نطا، هي القيادة العسكرية األمريكية بأوروباو 

  .دولة افريقية

ليون م 3.5مليون دوالر موزعة بين  6.25إن كان قد تم تخصيص ميزانية قدرها و      

إال أن المتحدث دوالر لتشاد،  ألف 500ألف دوالر لموريتانيا و 500ر، مليون للنيج 1.7 لمالي،

   :يث قالن ذلك غير كاف حبأ باسم القيادة األمريكية في أوروبا رأى
  .3"إن ما نريد القيام به بناءا على التدريب هو أن نعطي لهم المزيد من أجهزة الراديو و المزيد من المركبات " 

معدات على التدريب و فقطورة إتباع نهج شامل ال يعتمد فيه أصبحت المناداة بضروقد    

نطاق حمالت الدبلوماسية توسيع و ينظر أيضا في المساعدات اإلنمائية ، وإنمامكافحة اإلرهاب

هو بالفعل ما تجسد فيما و. غيرها من عناصر اإلستراتيجية الشاملة لمكافحة اإلرهابالعامة و

  ."  TSCTIمبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء : " ـ أصبح يعرف ب
 
  

  

  

  

                                                 
1 Jeremy Keenan, « The collaose of the second front »,FPIF, september 26,2006 ,p 1, in :          
http://www.FpiF.org/articles/the-_collapse-of-the-second-front 
 

��� ا9ره�ب،ا9آ�د�@� ا��B ��� ����90ت ا�@���ة،و#< 3�01<، ص ">� ا����اء :�اآ� � ���� ا9ره�ب" آ���3ي 01دا��،���ن     2 � � C2، ��آ  ��  :
                                                                         update.pdf-arabic-sahel-in-ct-http://ctc.usma.etu/publications/pdf/us          

                                                                                                              
3 International crisis group, «  Islamic terrorism in the sahel :fact or fiction ? », op.cit., p 30 
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∗∗∗∗ TSCTIمبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء : المطلب الثاني
  

بان "امتدادا لمبادرة ، 2005سنة  تنشئرهاب عبر الصحراء التي أتعد مبادرة مكافحة اإل     

األربعة السابقة كل من الجزائر ضافة إلى الدول باإلمع توسيع نطاق المشاركة لتشمل ، "الساحل

زيد من التنسيق بين القوى لمغرب ونيجيريا كمراقبين، مع ماواعتماد تونس و السنغالو

  .1الوطنية

من تقارير الدول حول اإلرهاب  لمبادرة كما جاء في الفصل الخامسيمكن تعريف هذه ا     

  :بأنها  2006لوزارة الخارجية األمريكية لسنة 
  ابية من خالل تعزيزـات اإلرهالسنوات تهدف إلى هزيمة التنظيم ه و متعددةـإستراتيجية متعددة األوج"           

  تعزيزـاون بين قوات األمـن في المنطقة وترسيخ التعزيز وتعهـاب والقدرات اإلقليمية لمكـافحة اإلر                

  .2 "الواليات المتحدة ت العسكرية الثنائية بين الدووتعزيز العالقاالحكم الديمقراطي وتشويه سمعة اإلرهاب و                

دة الواح مليون دوالر للسنة 100مليون دوالر بمعدل  500 : ـب تقدر ميزانية المبادرة      

من الميزانية تذهب إلى  %40حيث أن ، 3 2013إلى غاية عام و 2007وذلك بداية من عام 

من اجل التعليم و الصحة وأجهزة الراديو والمجالس  (USAID)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

ر طويباإلضافة إلى تادية واالجتماعية غيرها من مجاالت التنمية االقتصالمحلية و المراكز و

  .4الوكاالت القانونية وزارة المالية و وزارة العدل و

المساعدات انب التنموي وببالجتهتم " مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء"إن كانت و     

وهو ما " بان الساحل"العسكري الذي كان سائدا ضمن مبادرة  احتفظت بالجانب فهي أيضا

تسعى إلى تمكين  ، التي5" (OEF-TS)الصحراءعملية الحرية المستديمة عبر : "ـ ب يعرف 

لسمات تتضمن هذه العملية ا. بكفاءة داخل حدودها الدول الشريكة من السيطرة على اإلرهاب

للقوات البرية   العسكرية لمبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء من حيث التدريب األساسي

مثل تحسين نظم االتصال ووضع ، إضافة إلى كونها تضم قدرات أكثر تقدما لمكافحة اإلرهاب

ترعى قيادة قوات الواليات المتحدة في و .ات االستخباراتيةآليات للتبادل اإلقليمي للمعلوم

                                                 
2006�� >�م ∗   E� F��G��درة "��Lت وزارة ا��Jر�I� ا���9 �� ا#H ا��" M"ا��اآ�: " N��L ان �HOB " :�اآ� � ���� ا9ره�ب >� ا����اء"���

 Mا9و� �ا���@� M�< �@�B� PIدرة"ا�@�ا�� "���� ا� Qا>�@�د H� �� 0و ه.  
1  International crisis group, «  Islamic terrorism in the sahel :fact or fiction ? », op.cit., p 30 
2 US.Department of state country reports on terrorism,chapter 5- country reports :Africa overview,28 April,2006, in :   
http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2005/64335.html 
 

3، ا�@�PI ا���S1 ا�Rآ�،ص ":�اآ� � ���� ا9ره�ب >� ا����اء" ���ن، آ���3ي 01دا��  3  
4 International crisis group, «  Islamic terrorism in the sahel :fact or fiction ? », op.cit., p 31 
5 Mary Jo Choate , « Trans-sahara cuonterterrorism initiative :Balance of power ? »,USAWC strategy research project,p 
4 in : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PCAAB627.pdf 
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رؤساء االستخبارات العسكرية لبناء الثقة تمرات إقليمية لوزراء الدفاع ومؤ (EUCOM)أوروبا 

  .بينهم و لتبيان فوائد التعاون

مبادرة وقد جمعت أولى تطبيقات ال 2005في جوان  (Flintlock)كانت عملية فلينت لوك      

االتحاد ات المتحدة، الوالي، موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، السنغالكل من الجزائر، تونس، 

تقوية القدرات لمكافحة وكانت من اجل بناء و. كذلك مشاركات من الحلف األطلسيو  األوروبي

 .1رالبضائع و البشوالتجار غير المشروع في األسلحة ا

القيادة األمريكية بأوروبا هي الراعية لعمليات مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر إذا كانت       

مبادرة لفهي كذلك من وضعت الخطوط العريضة ل ،في منطقة الساحل اإلفريقيالصحراء 

 عروفةالم ،2 2004سنة  متعددة األطراف من اجل تعزيز األمن البحري في منطقة خليج غينيا

قابلية التشغيل المتبادل للقوات البحرية الهادفة إلى تعزيز القدرات و "حرس خليج غينيا " :ـب

هو ما يدل على الترابط بين األهمية و 3.ميل بحري  2000على طول السواحل البالغ 

 .جية للمنطقتين حيث بدأت العمليات فيهما في نفس الفترةتياإلسترا

لواليات المتحدة بؤرة التوتر الجديدة بالنسبة ل أصبحت ساحل اإلفريقي،باعتبار أن منطقة ال      

إلى أفغانستان المنطقة أن هناك إمكانية أن تتحول بل على مستوى العالم و ليس فقط في إفريقيا

إلى تكثيف  2002 سنة سارعت الواليات المتحدة ابتداءا من عليها، ثانية جراء التوافد اإلرهابي

  ".مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء"و" بان الساحل:"الل مبادرتيقة من خنشاطها في المنط

ه من مناورات عسكرية في ف بهاتين المبـادرتين وما تقوم بغير أن واشنطن لم تكت    

إلفريقية من إنشاء قيادة عسكرية أمريكية جديدة خاصة بالقارة اارهما، إنما أبدت رغبتها في إط

بل في ، حسبو ليس في الساحل اإلفريقيلمكثف مع التهديدات األمنية اجل التعامل الجدي وا

  . خليج غينياأنحاء القارة كالقرن اإلفريقي ومختلف 

فبعد أن كانت الواليات المتحدة تتعامل مع إفريقيا من خالل ثالث قيادات عسكرية هي      

قيادة المحيط و (CENTCOM)القيادة الوسطى أو المركزية و (EUCOM)القيادة األوروبية 

ضرورة أن ، إفريقيافي نتيجة لالحتياجات األمنية هذه األخيرة وارتأت ،  (PACOM)ادئ ـاله

                                                 
1Pabst Martin, « External interest in west africa »,op.cit., p 61 
2 Lake Anthony&Whitman Christine, « Mre than humanitarian :Astrategic U.S approach toward Africa »,op.cit., p 60 
3 Pabst Martin,Ibid. p 60 
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أو ، ن يكون مقرها احد دول الساحل اإلفريقيقارة قيادة خاصة بها رغبت بشدة بأتكون لهذه ال

 (AFRICOM)االفريكوم : ـب وتعرف هذه القيادة شمال إفريقيا 

 
  AFRICOMالقيادة العسكرية الخاصة بإفريقيا : المطلب الثالث

جاء في الكلمة التي ألقاها  الجنرال جونز، قائد قوات األطلسي في أوروبا في شهر       

  :  2003مارس 
   انه لم يعد بمقدور الواليات المتحدة أن تبقى بعيدة عما يحدث في إفريقيا وليس بوسع القوات األمريكية"           

  ابسة في تلك المناطق الشاسعة من ـالوضع انطالقا من البحر، لقد آن لها أن تحط في اليأن تظل تراقب            

  ار بالمخدرات واألسلحة، ولم يعد بمقدور دولها أن تفرض ـالصحراء التي أصبحت مرتعا للجريمة واالتج           

  .1 "عليها سيطرتها ومراقبتها            

الشؤون العامة إلفريقيا لمة كلوديا انياسو، مديرة مكتب الدبلوماسية العامة وء في كجا كما      

  :ما يأتي، في وزارة الخارجية األمريكية
  بعد خمسين عاما بدأت وزارة الدفاع بالتسليم بأهمية إفريقيا اإلستراتيجية من خالل إنشاء قيادة عسكرية"           

  الل ثالثـريقيا األمنية و لن يكون لزاما علينا أن نتعامل مع إفريقيا من خمكرسة خصيصا الحتياجات إف            

  و قيادة (CENTCOM)و القيادة الوسطى (EUCOM)ادة األوروبيةـقيادات عسكرية أخرى هي القي            

  2".(PACOM) المحيط الهادئ            

ن تصبح للقارة اإلفريقية ألرة ضروهناك  نتجد بأ هكذا إذن أصبحت اإلدارة األمريكية     

  .دة عسكرية خاصة بهاقيا

باعتبار أن  ،اليات المتحدة بمسائل بيروقراطيةتربطه الو كان المبرر لقيام هذه القيادة  إنو     

ي يخلق صعوبات متعددة ف، ∗توزيع المهام المتعلقة بالقارة اإلفريقية بين ثالث قيادات عسكرية

خاصة مع تركز اغلب بؤر  ،ات والتهديدات األمنية في القارةالتغطية الشاملة لكل األزم

قيادة خاصة بالقارة، مما يحتاج ، إفريقيافي العالم حاليا في كل من الشرق األوسط و األزمات

ن هناك من يرجع أسباب إنشاء هذه القيادة إلى أهداف أمريكية أخرى ال تتعلق فقط بالحفاظ فإ

                                                 
  ��G H#�U 1 ا���E، " ا9��� 0م و ��ود ا��� � ا�"���ة "،ا����،2ا��Bد 12454، ا��3� 36، ��	�ي 2008،ص 38

��X� أ��� �� و ��3� ا������، ا�@�PI ا���S1 ا�Rآ�،ص  ��Vي  �������� ا��ازق ��U ،H#�Iدة >� ��� ا��� �� ���Iة <90 2  
��M :�ق اوروEUCOM :  �1 ���دة اورو�� * ��G�Z���@�� U�ZG�� ا�"[�ا�� �E ا��0ا�� ا�\��U� ����90ت ا�@���ة >� ا9]��� ��ورا ��C"��1ة ا�
�� U�ZG�� ) ود ا��و#�� ا���( P�� 0ل ا���دس وZ#9�1 ��0<�� وه� ، b#0�@ا� c�19ا ���� ا�M  41دو�� �3��  90و �0ض ا��eا �������0I� ا

��fا#�ا.  
��1� ����90ت ��B اآ� و اه��U Hدة �0��ة ا��� �� >�M اj[9ق ،اذ �@�� �ZUع ��gو����� ا�"[�ا�� �E ا��0ا�� ا�[:  PACOM ���دة ا����� ا���دئ 

 ����� �ZGق ��gو����� ا�"[�ا P�� و ������دو�� �3�� ا���E و ا����1ن و ا� 0ر���ن و رو#��  46ا�@���ة و ا��� � ا�"�103� ��M ا��0ا�� ا�\��U� ���رة ا
�� ذ�k ا��Z3ق و ه� ��>�0� ������ ا�M آ��� ا�"Cر ا��e9�1 ��#� 03بI دول :@�ل :�ق و HOB� وا#��ا��� و  P10ل ا���Z#9�1.  

��CENTCOM  : M ا����دة ا�����  ��������@�� �E :�ق ا �@�3�1 ����ود ��gو����� ا�"[�ا��� E�1 آ� �E ا����د��S��� ���1 E ا���9ل ا�"[�ا P��
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احتواء النفوذ ى االستفادة من النفط اإلفريقي وا بل تتعداه إلعلى االستقرار األمني في إفريقي

  .الصيني المتنامي باطراد في القارة اإلفريقية

قام الرئيس جورج ولكر بوش باإلعالن رسميا عن قراره بإنشاء  2007فيفري  6يوم       

  اختصارا هي ما يطلق عليها القيادة اإلفريقية أوو. 1قيادة عسكرية موحدة خاصة بإفريقيا 

في الحقيقة يعتبر قرار و. ارة ما عدى مصرهي تشمل كل دول القو  AFRICOM"افريكوم"

إنشاء هذه القيادة المستقلة إلفريقيا تتويجا الهتمام متدرج من جانب إدارة بوش بالقارة اإلفريقية 

  .2001سبتمبر  11كانت إرهاصاته قد بدأت عقب أحداث 

 مقر القيادة اإلفريقية في بلد مغاربي أو جميعها بالفشل لتركيز عديدة باء  بعد محاوالتو      

لينطلق ، استقر مقر القيادة أخيرا في مدينة شتوتغارت األلمانية، حد دول الساحل اإلفريقيفي أ

William) ويليام ووردبقيادة الجنرال ،2008العمل منها رسميا في أول أكتوبر   E. Ki  Ward) 
هذا األخير يقدمها بدوره إلى رئيس ، ولى وزير الدفاع األمريكيالذي يقدم التقارير إ، 2

  .الواليات المتحدة

ؤولين من وزارة الخارجية مدنيين بمن فيهم مسسكريين وتضم االفريكوم موظفين عو      

عسكرية الخالصة على هذه هو ما ينفي الصفة الو (USAID)لتنمية الدولية والوكالة األمريكية ل

مليون دوالر   75.5مليون دوالر و 50ـ ب 2007االفريكوم سنة  ةدرت ميزانيقد قو. القيادة

مليون  278قد طلبت إدارة اوباما من المالية ، و2009مليون دوالر في  310و 2008 سنة

 .3دوالر من اجل القيادة اإلفريقية 

  4: حددت االفريكوم أهدافها في النقاط التالية      

 .بها المرتبطة اإلرهابية والشبكات يماتوالتنظ القاعدة تنظيم هزيمة -

 دعم عمليات وان الناشئة، لالزمات لالستجابة السالم لعمليات قدرات وجود ضمان -

 .المهمة هذه اجل من فعالية األكثر هي القارية السالم

                                                 
1 Robert G.Berschinki,« Afrcom’s dilemma :The global war on terrorism, capacity building, humanitarianism, and the 
future of U.S security policy in Africa », strategic studies institute, november 21, 2007, in :  
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub827.pdf 
 
2 United States Africa Command,U.S.AFRICOM public affairs office, in : 
http://www.africom.mil/getarticle.asp,art=1644 
 
3 Ibid 
4 Ibid 
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 غير هو ما امتالك تحبذ وال تستضيف ال بيئة لخلق محددة افريقية دول مع التعاون -

 . شامل دمار سلحةأ انتشار أو به مصرح

 .الشامل العسكري الدعم زيادة خالل من الحكم واستقرار األمني القطاع تحسين -

 .القاتلة المعدية األمراض من األفراد حماية -

دة من خالل و قد أعلن الرئيس بوش المهام الرسمية للقيادة من اجل تحقيق األهداف المنشو

  1:تياآلحدد هذه المهام في ادة والقيالذي أعلن فيه عن إنشاء ، 2007خطابه في فيفري 

  اإلفريقية الدول مع الشراكة إمكانيات بناء -

 .األمن سياسات تنفيذ في األمريكية الحكومية الوكاالت مساعدة -

 .اإلفريقي المسرح في والتعاون األمن نشاطات دارةإ -

 .اإلرهاب ضد الحرب في الشركاء مهارات زيادة -

 .الكوارث آثار من فوالتخفي اإلنسانية المساعدات دعم -

 .اإلنسان حقوق احترام -

 . اإلفريقية المنظمات دعم -

 .اإلفريقي المسرح في العسكرية العمليات إدارة -

أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس قائد االفريكوم،  وورد في إفادة قدمها الفريق األولو     

  :نا بأوصف فيه 2010مارس  9الشيوخ األمريكي يوم 
  المصالح األمريكية في تقوم بحماية أرواح األمريكيين و ادة األمريكية لمنطقة إفريقيات و برامج القيعمليا"                  

  .2 "إفريقيا وفي ارض الوطن،و ذلك بدعم األمن و االستقرار في إفريقيا و في دول إفريقيا الواقعة في الجزر                   

مني مستدام مع المؤسسات ومن خالل ارتباط أ قة إفريقيان القيادة األمريكية لمنطبأ أوضحو 

 أهداف الشركاءالرئيس و أولوياتدعم المصالح القومية األمريكية وب تقوم العسكرية اإلفريقية

  .ة في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل األفارق

                                                 
�ق ا�و�� ،G�I 8	� 2008، ص 8 �  1د��� ا0���3Lس، " ا��� 0م..��@� ��L �	��0� "، ا�

   ��2010رس  10-0�09خ، ا��دة ا�	��S ا9ول و����م وورد �f�U ا����دة ا� ���9� ��Z3@� ا������، �"3� ا��0ات ا�@���� l�"@1 ا�\ 1                        
http://www.africom.mil/pdffiles/USAFRICOM2010posturestatement.pdf                                                                           
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شرح للمنهج ، وايقد تضمنت هذه اإلفادة مطالعة عامة للبيئة اإلستراتيجية في إفريقو       

جهود التي تقوم بها أن الالعمل على التوضيح ب إضافة إلىستراتيجي الذي تعمل وفقه القيادة، اال

هو ما يدعم أهداف السياسة الخارجية يا وؤدي إلى تعزيز االستقرار في إفريقالقيادة سوف ت

  .األمريكية و األمن القومي األمريكي

  

 مستقرة غير أنها على عموما اإلفريقية البيئة اولتن تم: إفريقيا في ةياإلستراتيج البيئة -1

 النزاعات آثار تزال ال حيث النزاعات قارة لكونها ،أوال المشاكل، من العديد من تعاني

 اإلثني التعدد جراء خاصة لحظة أي في نشوبها يمكن ما وهناك ناآل حتى تعالج السابقة

 واوغندا الصومال، سودان،لا في بالنزاعات االستدالل تم وقد  القارة في الكبير

 للحدود متجاوزة خطيرة تحديات من تعاني ألنها ،ثانيا. الديمقراطية الكونغو جمهورية

 ال إفريقيا ألن ثالثا، .والقرصنة المشروعة غير والمتاجرة العنيف كالتطرف القومية

 األمر تعلق إذا خاصةو العامة الصحة مجاالت في تحديات تواجه تزال

 .يالديمقراط التحول وكذلك ادياالقتص التطوير المج في ،(HIV/AIDS)بااليدز

 التحديات لهذه والتصدي أمنها رعاية من تمكنها التي الوسائل إلى تفتقر إفريقيا ،أخيراو

  .المختلفة

 يستمد االفريكوم منهج نبأ اإلفادة مقدمة في جاء :إفريقيا لمنطقة األمريكية القيادة منهج -2

  : وورد قال حيث المتحدة، للواليات القومي األمن مصالح من قوامه

  الجهات في شركائنا مع متضافرين نعمل عموما،فنحن األمريكية الحكومة سياسة ألهداف منهجنا يخضع"         

   خططنا كون لضمان الدولية للتنمية األمريكية والوكالة األمريكية، الخارجية وزارة األخرى،مثل الحكومية         


 وأ������         �������� ا���ر��� ا������ أه�اف ��!� �ا د��� ا "1 . 

 : إفريقيا لمنطقة األمريكية القيادة أنشطة و برامج -3

 األولية لألغراض تصنيفات خالل من لالفريكوم واألنشطة البرامج إلى التطرق تم لقد

 2:كاآلتي كانت والتي األنشطة هذه من

                                                 
  13  1	��S ا9ول و����م وورد �f�U ا����دة ا� ���9� ��Z3@� ا������، ا�@�PI ا���S1 ا�Rآ�، ص ا��دة ا� 

  G15 ،16  ،17 ،18 2	l ا�@�PI ، ص 
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 والبرامج األنشطة من مجموعة تضمنت وقد: للشركاء التقليدية القوات إمكانيات بناء •

 :هي

 األمريكي الجيش مع االفريكوم جمعت: )2009 أكتوبـر في أوغندا( الطبيعية النار -

 بورندي من والباقي أمريكي 550(  جندي 1200 من أكثر (USARAF) إفريقيا لمنطقة

 إمكانية بناء في ومساعدتهم ةالطبيعي النار على لتمرينهم) اوغندا تنزانيا، رواندا، كينيا،

 .المعقدة اإلنسانية للطوارئ لالستجابة

 ةالرئيسي البحري األمني االرتباط مبادرة وهي :(APS) اإلفريقية الشراكة محطة -

 األمنية القدرات ببناء الحكومية غير والمنظمات الدول مع بالتعاون تقوم لالفريكيوم،

 .األفارقة الشركاء لدى البحرية

 سالح قوات تقوم حيث ،المغرب مع سنوي تمرين وهو ) : المغرب(  فريقياإل األسد -

 التبادلية على زيرك الذي التمرين بهذا (MARFORAF) إفريقيا لمنطقة األمريكية المارينز

 وأرضا جوا المجتمعة األسلحة على التدريب و والمغرب المتحدة الواليات بين التشغيلية

 للحاالت االستجابة على والتدريب السالم حفظ ملياتع على والتدريب األركان وتدريب

 . اإلنسانية المدنية المساعدة وعمليات والكوارث الطبية

 إفريقيا في الصف ضباط سالح أن حيث : (NCO) الصف ضباط من فعال سالح بناء -

 المسهلة والسمات المزايا لترسيخ الفرصة ستتيح تطويره في المساعدة وأن متطور غير

 .للتدريب

 يستخدمان البرنامجان هذان :األجنبية العسكرية والمبيعات األجنبي العسكري التمويل -

 عسكرية معدات من للخدمة القابلة المعدات إلى األفارقة افتقار لتحدي التصدي اجل من

 .المعدات من ذلك وغير عربات إلى فردية

 1:لخال من يكون الدعم هذا :للشركاء األمنية القوات إمكانيات بناء دعم •

                                                 
18،19ا��دة ا�	��S ا9ول و����م وورد �f�U ا����دة ا� ���9� ��Z3@� ا������، ص   1  
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 من أفراد يصعد حيث :) (AMLEP البحري المجال في القانون لفرض اإلفريقية الشراكة -

 تابعة مراكب على المضيفة للدول القانون فرض مفارز ومن األمريكي السواحل خفر

 والقدرات الصالحيات من يلزمها ما المراكب لمنح المضيفة وللدول المتحدة للواليات

 التابعة الحصرية االقتصادية المنطقة داخل واسر وقبض شوتفتي صعود بعمليات للقيام

 والمغرب السنغال مع العمليات هذه مثل أقيمت وقد ،المشاركة اإلفريقية للدول

 . األخضر والرأس سيراليونو

 الشريك البلد تالحتياجا ومتناسق متكامل بتقييم القيام أن حيث :األمني القطاع تقييم -

 .ومنسقة فعالة شطةأن تطوير في يساعد

 اللوجستيات ،التمكينية القوات هذه تتضمن :للشركاء التمكينية للقوات اإلمكانيات بناء •

 .األلغام إزالة وإمكانية واالتصاالت المخابرات

 1:خالل من وذلك :قوية إستراتيجية عالقات رعاية •

 من عديدة أنواع لرعاية أداة هوو :الواليات من الوطني الحرس شراكة برنامج -

 .المدنيين مع والمدنيين المدنيين مع والعسكريين العسكريين مع العسكريين اتارتباط

 وقد الموسع، الدولي العسكري التدريب و التعليم و الدولي العسكري التدريب و التعليم -

 الواليات في وتدريبا تعليما افريقية دولة 44 من ومدني عسكري طالب 900 نحو تلقى

 .دوالر مليون 19.8 بقيمة بالدهم في أو المتحدة

 الرئيسية العالقات بتقوية البرنامج هذا يسمح: العسكريين مع العسكريين ارتباط برنامج -

 يستطيعون التي وإجراءاتها وتكتيكاتها األمريكية العسكرية ساليباألب الشركاء وتعريف

 . األمنية التحديات من واسع لنطاق للتصدي استخدامها

 النطاق على العسكري القطاع إصالح جهود من جهدك :الدفاع قطاع بإصالح القيام •

 .األمريكية الخارجية وزارة تقودها الجهود وهذه ،األوسع

1:  أنشطته أهم من :التشغيلية التبادلية و الظرفي واإلدراك اإلقليمي التعاون رعاية •
 

                                                 
G23،24،25	l ا�@�PI، ص   1  
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 لمجا في التشغيلية التبادلية على التمرينات ابرز من يعد الذي ":إفريقيا مسعى تمرين" -

 ثالث و افريقية دول بين ،2009 سنة ابونالغ في المسعى هذا جمع االت،االتص

 شبكات طريق عن اإلفريقية الدول بين المعلومات تبادل اجل من إقليمية منظمات

 .افريقية دولة30 ليضم غانا في 2010 لعام إفريقيا مسعى يتوسع أن ويتوقع االتصاالت

 القوميات متعدد بحري امني تمرين وهو :قياإفري لشمال السريع العنقاء خط تمرين -

 واالتصاالت البحري االعتراض على ويركز ايإفريق لمنطقة األمريكية البحرية تقوده

 .المعلومات وتبادل

 تهديدات و القومية للحدود المتجاوزة التهديدات لمناهضة الشركاء مع العمل •

 2: خالل من ذلك و :المتطرفين

 الحرية عملية خالل من الساحل ودول إفريقيا مالش في اإلرهاب مكافحة جهود -

 اإلرهاب مكافحة مبادرة برنامج بدورها تدعم والتي OEF-TS)( الصحراء عبر المستدامة

 إفريقيا لمنطقة الخاصة العمليات قيادة به تقوم هذا وكل (TSCTI) الصحراء عبر

(SOCAFRICA) 

 .لالفريكوم التابعة (CJTF.HOA) ابه تقوم والتي إفريقيا شرق في اإلرهاب مكافحة جهود -

 القانون فرض مؤسسات ودعم وتجهيز بتدريب يقوم الذي :المخدرات مكافحة برنامج -

 إرهابو المخدرات حةمكاف مهمتها التي العسكرية والوحدات العسكرية شبه المؤسساتو

 .المخدرات

 إلعالميةا الوسائل من عديدة أنواعا تستعمل التي : (OOV) الموضوعي الصوت عملية -

 وتقديم اإلرهابية الجماعات نظر وجهات في للطعن اإلفريقية االنترنيت مبادرة مثل

 األمريكية السفارات مع منسقة عملية وهي البديلة النظر وجهات عن للتعبير منتدى

 . األمريكية الخارجية ووزارة

                                                                                                                                                                  
��27،28م وورد �f�U ا����دة ا� ���9� ��Z3@� ا������ ، ص ا��دة ا�	��S ا9ول و��   1  
G28،29،30،31،32	l ا�@�PI ، ص،   2  
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 عمليات رةمباد خالل من : الحالية النزاعات مناطق في االستقرار تحقيق في المساهمة •

 بضباط هابدعم االفريكوم تقوم و،األمريكية الخارجية لوزارة (GPOI) العالمية السالم

 1.السالم حفظ عمليات اجل من ومعلمين مدربين بصفة يخدمون صف وضباط

 البرامج من مجموعة خالل من :االستقرار زعزعة إلى تؤدي التي للحاالت التصدي •

  2:  التمارينو

 بصفة دسوازيالن دفاع قوات مع 2009 أوت شهر في تم لذيا : MEDFLAG تمرين -

 . البيطري والطب األسنان طب الطبية، القدرات على تمرين

 . الشاملة لألوبئة االستجابة برنامج -

 (HIV/AIDS) المكتسب المناعة قصور متالزمة البشري المناعة قصور فيروس برنامج -

 أو المصابين وعائالتهم الخدمة رادألف ومعالجة عناية تقديم أنشطة البرنامج ويشمل

 . بالمرض المتأثرين

 دعم و حفظ عمليات على التدريب هو منه الغرض و ):البنين( المشترك الوفاق تمرين -

 سالح من مشاة سريتي مع البنين من مشاة سريتي بنجاح التمرين جمع قد و السالم

 .األمريكية MARFORAF التمرين بهذا وتقوم المارينز

القيادات المتفرعة من رين تقوم بها القيادات المكونة والتمابرامج المذكورة واألنشطة وإن كل ال

  :هي يادة األمريكية لمنطقة إفريقيا والق

 (USARAF) إفريقيا لمنطقة األمريكي الجيش �

 (NAVAF) إفريقيا لمنطقة األمريكية البحرية القوات �

 (AFAFRICA/17AF) إفريقيا لمنطقة األمريكية الجوية القوات �

 (MARFORAF)إفريقيا لمنطقة األمريكية المارينز سالح قوات �

 (SOCAFRICA)إفريقيا لمنطقة األمريكية الخاصة العمليات قوات �

                                                 
33ا��دة ا�	��S ا9ول و����م وورد �f�U ا����دة ا� ���9� ��Z3@� ا������ ، ص     1  
G34 ،35	l ا�@�PI، ص    2  
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  (CJTF-HOA)-اإلفريقي القرن– المجتمعة المشتركة المهمات قوة �

ر فقط في ، ال تنحص"االفريكوم"يا دة العسكرية الخاصة بإفريقمن الواضح أن مهام القيا         

تي تم تناولها من الولها الت األخرى المدنية بمختلف إشكاالعسكري بل تتعداه إلى المجا الشق

  .المذكورة البرامجخالل األنشطة و

مختلف لمحاربة اإلرهاب و فهل هذا هو منحى جديد في اإلستراتيجية األمريكية         

خدام نوع من القوة اللينة أو الناعمة إلى فوجدت أن التحول إلى است، التهديدات األمنية الجديدة

القضاء  سيكون أنجع في" لقوة الذكية ا"  : ـجانب قوتها الصلبة أو ما يسميه جوزيف ناي ب

إستراتيجية ها أم أن االستقرار في القارة اإلفريقية ؟على الظواهر اإلرهابية وتحقيق األمن و

هو أو التدخل المباشر في القارة ؟ و أمريكية تهدف باألساس إلى التحضير من اجل التوغل

على أراضيها  "االفريكوم"ر تتحفظ على استضافة مقلذي جعل الدول اإلفريقية تتخوف واألمر ا

ربما لبعد ، غير أن واشنطن هي من تحفظت على ذلكرة، ى ليبيريا التي رحبت بالفكما عد

أو  شمال إفريقيا لت هذه األخيرة، بحيث فضليبيريا عن مركز الدائرة التي تهم الواليات المتحدة

  .يط الساحل اإلفريقيشر

ة التي تناولناها بأنه يضم في اإلفادهذا األخير فقد اعتبر ، بالرجوع إلى الساحل اإلفريقيو      

عمل مواتية بيئات  مما يغذي، تستطيع التحكم في حدودها التي المجموعة من الدول الفاشلة 

ك يمثل خطر على هو بذلاجرة بالبشر واألسلحة والمخدرات وف العنيف والقرصنة والمتللتطر

إلفريقي من اشد بؤر ضافة إلى القرن ا، وقد اعتبر إعلى المصالح األمريكيةالوطن األمريكي و

مما استوجب ضرورة وجود مثل هذه القيادة التي تقوم في العالم،  اإلرهابالتوتر واألزمات و

 (TSCTI): والـ (OEF-TS) : ـشطة منها الو األنيرة من خالل مختلف البرامج بجهود كب

  .لتحقيق األمن في المنطقة 

يتها في تعتمدها الواليات المتحدة في تنفيذ إستراتيجن مختلف اآلليات التي اعتمدتها وإ     

تواجهها ة بين الجانبين العسكري والمدني، التي على ما يبدو متنوعمنطقة الساحل اإلفريقي و

  .ديات ستتم مناقشتها من خالل العنصر الموالي العديد من التح
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  تحديات اإلستراتيجية األمريكية في الساحل اإلفريقي               : المبحث الثاني 

 

الواليات المتحدة في سعيها لتجسيد اهتماماتها بدول الساحل اإلفريقي تواجهها  إن       

دور مختلف القوى الدولية في المنطقة ياسات وتتعلق بالدرجة األولى بس مجموعة من التحديات

في الساحل اإلفريقي األبرز منها، ودول الفرنسي ا القوى الكبرى التي يعد الدور الصيني ومنه

ال يستهان  ليبيا اللتان أصبحتا تلعبان دورا إقليمياالجوار المتمثلة باألخص في كل من الجزائر و

اإلستراتيجية األمريكية في الساحل  ل األهدافيؤثر ويعرق بما يمكن أنبه في المنطقة، 

  .اإلفريقي

 

  دور القوى الكبرى في الساحل اإلفريقي : المطلب األول 

  الدور الصيني: الفرع األول

إذا كان النفوذ الصيني في القارة اإلفريقية من أهم الدوافع التي وجهت االهتمام األمريكي      

تسارع هذا النفوذ الصيني وفان سكرية خاصة بهذه األخيرة، قيادة ع بهذه القارة إلى درجة إنشاء

ا الواليات وتيرة تغلغله داخل مختلف الدول اإلفريقية أصبح من أهم التحديات التي تواجهه

  .افها في القارةالمتحدة وتصعب عليها تنفيذ أهد

كن مالحظة مفانه يتقريبا،  ن التواجد الصيني أصبح في كل أرجاء القارة اإلفريقيةوأل     

حت تلعبه الصين في الساحل اإلفريقي من خالل إقامة شراكات قوية في الدور البارز الذي أصب

كان التواجد  إنو. االستثمار في مختلف الميادينت التجارية والتبادل التجاري، ومجال االتفاقا

 صين من العالقات مع ال منحصرا فقط في السودان التي تحظي بالحصة األكبرالصيني كان 

  .موريتانياي دول الساحل اإلفريقي كالتشاد وبدأت تتطور عالقات أخرى مع باققد  فانه

          :يمكن لمس الدور الصيني في الساحل اإلفريقي من خالل مجموع النقاط اآلتية و     

 كانت حيث السودانية الحكومة إلى أسهمها األمريكية" شيفرون" شركة باعت أن بعد •

 السودان إلى بقوة الصين دخلت النفطية، االستكشافات مجال في الردو مليار تستثمر

 فطيةالن الصادرات نصف من أكثر أصبح حتى فيها، هائلة نفطية باستثمارات توحظي

 اخذ من للبترول الصينية الوطنية الشركة تمكنت وقد. الصين إلى تذهب السودان من
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 سنة وفي. النفط حقول تطوير اجل من ودانيةالس األعظم النيل شركة حصة من 40%

 غاية إلى النفط ينقل ميل 930 بطول أنابيب خط بإنشاء الصينية الشركة قامت 1998

 .1األحمر البحر

 ماليير 4 استثماراتها حجم بلغ حيث السودان في أجنبي مستثمر اكبر الصين تعتبر •

 المجال في السوداني الصيني التعاون إن بل النفطي، المجال في فقط ليس دوالر،

 شبكاتو النقل وخطوط ائيةالكهرب المحطات كبناء ،أخرى قطاعات إلى يمتد االقتصادي

 .المياه

 خيرةذ من الصينية األسلحة شراء مجال يف والسودان الصين بين العسكري نالتعاو نمو •

 ساعدت كما للدبابات، المضادة واأللغام للطائرات المضادة والمدافع خفيفة وأسلحة

 دبابات لتجميع واحدة ذلك في بما السودان في لألسلحة مصانع ثالثة قامةإ على الصين

(T-55) 2. 

 تشاد قطع بعد خاصة ملحوظا تطورا عرفت فقد الصينية التشادية للعالقات وبالنسبة •

 حيث ،2003 وتأ في الموحدة الشعبية الصين بجمهورية واعترافها بتايوان عالقاتها

 الصين عم اقتصادية واتفاقات  ديونها لعبء  خفيفات صيرق بوقت ذلك بعد تشاد تلقت

 .3 دوالر مليون 80 بقيمة طبية تبرعاتو

 Cliveden شركة مع للبترول الصينية الوطنية الشركة وقعت 2003 ديسمبر في •

 وهي أحواض سبعة تغطي التي المنطقة في والتنقيب االكتشاف أسهم لشراء السويسرية

 العام وفي. ايرديس -سالمات -دوسيو – دوبا –بنغور - مادياغوا – تشاد بحيرة منطقة

 بين التوقيع تم 20/09/2007 في األسهم، جميع على يةالصين الشركة حصلت 2006

  مشتركة مصفاة بناء بموجبها يتم اتفاقية على التشادية البترول ووزارة الصينية الشركة

                                                 
1 Anthony Lake&Christine Whitman « More than humanitarian :Astrategic U.S approach toward Africa », op.cit., p 43 
2 Ibid 
3 Dorothy-Grace Guerrero&Firoze Manji,China’s new role in Africa and the south a search for a new perspective, 
fahamu-networks for social justice,cape town,nairobi  and oxford :2008,p135 
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 يبدأ سوف والذي التشادية البترول لمصفاة األساس حجر وضع تم 26/10/2008 وفي

 .1 2011 العام من اعتبارا الفعلي التشغيل

 موضح هو كما الصين مع تجارية شراكات لها افريقية دول عشر أهم بين من تشاد وتعد •

 إحصائيات حسب ذلك أن اال ،العاشرة المرتبة تحتل كانت وإن الموالي، الجدول في

 .أكثر العالقات هذه تكثفت 2006 عام منذ التشادية الصينية العالقات عودة فبعد ،2004

   )عم طريق الواردات( 2004أهم عشر شركاء تجاريين إفريقيين مع الصين لعام  

 النسبة  من حجم  التجارة بين الصين  و افريقيا  ) مليون دوالر( القيمة  الدول

 %27.4 30422.63 انغوال

 %20.6 2.567.96 جنوب إفريقيا

 %13.4 1.678.60 السودان

 %9.8 1.224.74 ونغو برازافيلالك

 %6.3 787.96 غينيا االستوائية

 %3.3 415.39 الغابون

 %3.0 372.91 نيجيريا

 %1.7 216.11 الجزائر

 %1.7 208.69 المغرب

 %1.2 148.73 تشاد

 %88.4 11.043.72 المجموع

 Source   : International monetary fund ,direction of trade  statistics(washington DC :IMF,2005) 

     

 انتخاب بعد 2007 العام منذ خاصة الصين، مع باطراد عالقاتها نمت ككذل موريتانيا •

 وتنمية زيادة في المخلص أمله عن وإعرابه لموريتانيا رئيسا اهللا عبد الشيخ ولد سيدي

 تاو نهوجي الصيني الرئيس أرسل المبادرة هذه على وردا الصين، مع التعاون عالقات

 التجارة حجم وصل وقد التنصيب، حفل لحضور خاصا مبعوثا أرسل و له تهنئة رسالة

                                                 
1 Ian Taylor,« china’s oil diplomacy in Africa » , in : http://la.gg/upl/GOTSIT.pdf 
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 قروضا ينالص وقدمت ،2007 عام في دوالر مليون 707 لىإ الدولتين بين الثنائية

 اتفاقيات الصينيون المقاولون وقع كذلك 2007 عام وفي. موريتانيا إلى مساعداتو

 وبناء والزراعة واالتصاالت المياه مداداتإ تغطي دوالر مليون 663 ـب تقدر

 .1الطرق

إفريقيا دول الساحل اإلفريقي بصفة خاصة وما يمكن مالحظته هو أن عالقات الصين مع      

الصين على سيادة بلدان أكدت  ن بعد واحد وهو البعد االقتصادي، فكثيرا ماعموما هي ضم

لحكم القائمة وال بمدى تطبيق حقوق اإلنسان ا لم تهتم بأساليبإفريقيا واحترمت هذه السيادة و

 لألنظمةفها مع هذه الدول في كل مناسبة وكانت داعمة للقضايا اإلفريقية وتعاط أظهرتو

كل هذه األمور ساهمت  .بعض الديون وتقديم قروض ميسرة فضال عن إلغاءالسياسية القائمة، 

باالستثمارات الصينية  هذه األخيرةترحيب توغل الصيني في الدول اإلفريقية وبشكل كبير في ال

حديا حقيقيا لمصالحها يشكل تيؤرق واشنطن و هو األمر الذي أصبحو .التسهيالت لها تقديم كلو

  .فأصبحت خطوة أمريكية تسبقها خطوات صينية في المنطقة، 

ن النفوذ الصيني في القارة اإلفريقية عموما يشكل ثالثة فإ حسب الرؤية األمريكيةو      

  :شركائها الغربيين رئيسية تواجه الواليات المتحدة  دياتتح

 المتحدة الواليات تعتبرها التي السودان في الحال هو كما :المارقة للدول الصين حماية -1

 الشعب حق في جماعية إبادة ارتكبت وبأنها لإلرهاب الداعمة المارقة الدول من

 حثت قد الصين أن كما  مناأل مجلس في لها حامية الصين تبقى ذلك ومع السوداني،

 السوداني الرئيس بحق أصدرتها التي االعتقال مذكرة إلغاء على الدولية الجنائية المحكمة

  من تعاني التي دارفور منطقة في االستقرار تحقيق في يساعد ذلك أنب قائلة البشير عمر

 . الحرب ويالت

 المشروطة المساعدات على دتعتم ةالمتحد الواليات أن حيث :التأثير أنماط في التغير -2

 اإلنسان وحقوق السليمة االقتصادية والسياسات الشفافية تعزيز قضايا على فتركز

                                                 
�� " ا��UjBت ا����3� ا�@0ر����G� �3@0 �1]�اد"  1 ،:  

                                                                          03/24/content_602589.htm-http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2008  
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 المساعدات أن حين في. والمساعدات الدعم تقديم اجل من توفرها البد كشروط

 مرتبطة غير ألنها التحديد وجه على لألفارقة بالنسبة جذابة تعتبر الصينية االستثماراتو

 تم التي انغوال هو ذلك على مثال خيرو. المالية امةاالستق و بالحكم المتعلقة وطلشربا

 النفطي القطاع في الشفافية تحسين اجل من الدولي النقد صندوق قبل من عليها الضغط

 عقب انغوال أن غير للمعونة، للمانحين المقرر للمؤتمر تمهيدا ،أخرى إصالحات وإجراء

 باالتفاق اهتمام اقل بذلك وبدت الصين، من دوالر يارمل 2 ـب قرض على حصلت ذلك

 . 1 الدولي النقد صندوق مع

 لتعزيز األدوات من متنوعة مجموعة تستخدم الصين وأن خاصة :التجارية المنافسة -3

 خالل من االستثمارات في بالخصوص متمثلة المتحدة، الواليات لدى تتوفر ال مصالحها

 تكون أن الضروري من ليس االستثمارات هذه أن بحيث للدولة، المملوكة الشركات

 على تحصل الصين تصبح بالتاليو للصين، الوطنية األهداف تخدم دامت ما مربحة

 يعزز ما منخفضة تكون ما كثيرا عروضها الن اإلفريقية الدول في الرئيسية العقود

 القطاع خالل من يعمل الذي األمريكي نظيره من اكثر الصيني، االستثمارو التواجد

 .األولى بالدرجة الفردي الربح على يبحث الذي الخاص

إن هذه العوامل الثالث التي تم تناولها تمثل بالدرجة األولى األسباب التي تجعل الصين       

تحديات على الواليات عبارة عن في نفس الوقت هي ، وكا مرحبا به في الدول اإلفريقيةيشر

تؤثر على ال الشريك األول لهذه الدول وأن تصبح الصين مستقبالمتحدة األمريكية مواجهتها قبل 

  .التطلعات األمريكية في الدول اإلفريقية بما فيها الساحل اإلفريقي

فهو ليس الوحيد، فدول  ،صيني هو األكثر بروزا في المنطقةفي الحقيقة إن كان الدور ال      

دائما للحصول و مما يجعلها تسعى آسيوية أخرى هي كذلك أصبحت اقتصادياتها متسارعة النم

ماليزيا والكوريتين الشمالية والجنوبية كالهند وفي إفريقيا،  الموارد الطبيعية األخرىعلى النفط و

  .هي دول تنتهج تقريبا نفس النهج الصيني في القارة اإلفريقيةو

  
                                                 
1Anthony  Lake &CWhitman,Christine, « More than humanitarian :Astrategic U.S approach toward Africa »,op.cit.,52 
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  الدور الفرنسي: الفرع الثاني

هو الوضع الدفاعي الذي حدة من فرنسا، المتإن التحدي األساسي الذي يتأتى للواليات       

هي تحاول الحفاظ على مواقع نفوذها التقليدية في القارة دو عليه اإلستراتيجية الفرنسية وتب

التي عرفت تواجدا فرنسيا واسعا اإلفريقية بما فيها الساحل اإلفريقي أكثر األقاليم اإلفريقية 

ال تخلو الفرنسية في المنطقة  اإلستراتيجيةو. تعتبر فرنسا الشريك االقتصادي األول لدولهو

االستفادة من الموارد  أمريكي يهدف إلىزعة الهجومية في ظل تغلغل صيني ومن النكذلك 

  .لساحل االفريقيالطاقوية في ا

ث في الساحل اإلفريقي، حيث تعد تعتبر تشاد من أكثر محاور المنافسة بين القوى الثالو       

قع األخير للنفوذ الفرنسي في هذه المنطقة بعد خروج السنغال من المنظومة هي المو" نجامينا"

  .1الفرنسية بوصول عبد اهللا واد إلى السلطة 

دول الرنسا في إعادة تسويق نفسها إفريقيا على تغيير طبيعة عالقتها مع وقد اعتمدت ف       

صديقة لها في القارة، نظمة الإضافة إلى دعمها لألمن التبعية إلى الشراكة، " فونيةالفرانكو"

هة المعارضة التشادية السياسية ساندت فرنسا نظام الرئيس ادريس ديبي في تشاد في مواجف

من اجل السماح لديبي  2005من تعديل الدستور التشادي في مارس  ذلك بدايةوالمسلحة و

  . بالترشح للرئاسة لوالية ثالثة مدتها خمس سنوات

 سنة شهدت بعض التوترات في مارس القات التشادية الفرنسية قدقبل ذلك كانت العو     

من السفير الفرنسي آنذاك مغادرة أراضيها على خلفية تمتعه بعالقات  عندما طلبت تشاد 2000

بعد طرد سفيرها من تشاد المعارضة آنذاك، و" عدل والمساواةال"مميزة مع رئيس حركة 

 أصدرت خريطة فرنسية تشكك في تبعية إقليمو رئيس حركة المعارضة، "يميتوجو"استضافت  

في ) مليون دوالر 44(كما دعت البنك األوروبي لالستثمار إلى تعليق مساهمته اوزو لتشاد، 

كما مهنية غير متوافرة، الي بدعوى أن االشتراطات البيئية ومشروع حوض سيدجي النفط

 الفرنسية للنفط شركةالانسحاب بيانا أعلنت فيه عن " نجامينا"أصدرت السفارة الفرنسية في 

هو ما أدى إلى تظاهرات كبيرة البريطانية و" شل"من االستثمار في تشاد وتبعها انسحاب " آلف"

  .2السيارات الفرنسية تشاد تم خاللها إحراق المباني و في

                                                 
  ، N��X oا �166، ا�@�PI ا���S1 ا�Rآ�، ص " ا�M ا�E. . ا9ز�� ا��\�د�� "> 1  
 ،N��X oا �167، ا�@�PI ا���S1 ا�Rآ�، ص "ا�M ا�E . . ا9ز�� ا��\�د�� " > 2  
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توطيد عملت على تر العالقات الفرنسية التشادية وقد استغلت الواليات المتحدة توو       

ها في تمكنت من فتح  الباب أمام الشركات األمريكية للدخول بثقلاتها مع تشاد، فعالق

 .االستثمارات النفطية بتشاد

فعملت على في المنطقة،  غير أن فرنسا سرعان ما أدركت مخاطر التغلغل األمريكي       

 .لك سابقاعالقاتها مع تشاد مرة أخرى فبدأت بتدعيم الرئيس ديبي كما وضحنا ذتوطيد  إعادة

شاد من خالل مشاركتها في القوات العسكرية  عملت فرنسا على تثبيت وجودها في تكما 

كل من شرق تشاد و التي قرر االتحاد األوروبي مؤخرا نشرها في  (EUFOR)االوروبية 

من بينهم  دولة أوروبية 14جندي من  4000تتشكل هذه القوات من نحو افريقيا الوسطى، و

أن باريس ، خاصة وفرنسية على هذه القوة األوروبيةالهيمنة المما يعكس ي، جندي فرنس 2000

تعهدت بتحمل ت الالزمة لتلك القوة والتجهيزاتأخذ على عاتقها تامين المعدات واختارت أن 

  .الكلفة اإلجمالية لنشرها هناك

المالي في  جاح الرئيسأبدت فرنسا ارتياحها لنالصديقة،  في نفس اتجاه دعم األنظمةو       

حيث شارك كوشنير وزير الخارجية الفرنسي في حفل تنصيب الرئيس امادو االنتخابات، 

  .2007توماني توريه في جوان عام 

السودان وتشاد وإفريقيا حرصت فرنسا على إزالة التوتر في العالقات بين كل من و      

إفريقيا الوسطى على قمة ثالثية بين رؤساء السودان وتشاد و حيث رتبت فرنساالوسطى، 

ذلك بهدف دراسة الوضع المتأزم في هذه مة الفرنسية اإلفريقية الرابعة والعشرين وهامش الق

التشادية التي تشتعل أحيانا بسبب ترتيبات تهدئة الجبهة السودانية  الوصول إلىوالمنطقة 

  .العمليات التي تنفذ عبر الحدود

هو من أهم عامة،  إفريقيالفرنسي في دول الساحل اإلفريقي والدور اإن هذا النفوذ و      

خاصة . إطار إستراتيجيتها تجاه المنطقة التحديات التي تضعها الواليات المتحدة في الحسبان في

الفعل في وبية األولى من حيث قوة نفوذها وقدرتها على الحركة وأن فرنسا هي الدولة األورو

داة الثقافية ها لألفهي تنفرد مقارنة مع الدول األخرى المنافسة باستخدام، احة اإلفريقيةالس

سائدة في دول غرب ووسط إفريقيا  فاللغة الفرنسية هي ال ،على اللغة المشتركةمعتمدة في ذلك 

ى إطار باإلضافة إل .المراكز الثقافية المنتشرة في األرجاء المختلفة للقارةوالمؤسسات التعليمية و

  .ومنها الدول اإلفريقيةتضم كل الدول الناطقة بالفرنسية المنظمة الفرنكوفونية التي 
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  دور دول الجوار في الساحل االفريقي: المطلب الثاني

  الدور الجزائري: الفرع األول

تهديدات األمنية في هذا بطبيعة ال يرتبط أساسا إن الدور الجزائري في الساحل اإلفريقي      

فإذا أخذنا بالفكرة التي مفادها أن التهديدات . على الحدود الجنوبية للجزائر مدى تأثيرهاير واألخ

 لواليات المتحدة وأن هذه األخيرةاألمنية في الساحل اإلفريقي ليست بالخطورة التي تصورها ا

ومصالح قومية  تضخم من حجم هذه التهديدات لتجد مبررا للتدخل في المنطقة من اجل أهداف

التي تحاول الجزائر جاهدة مع ديدات القائمة فعال في المنطقة ون التهأمريكية بالدرجة األول، فإ

  : ذلك انطالقا من نقطتين رئيسيتينية ودول اإلقليم على مكافحتها تشكل تحديا لألهداف األمريك

 الساحل في األمنية التهديدات مكافحةلو من للحد واإلقليمية الجزائرية الجهود نأل  �

 التهديدات هذه تشاروان حدة من التقليل حتى أو  التخلص في نجاحها حالة في اإلفريقي،

 مبررها المتحدة الواليات تفقد سوف نطقة،الم في األمني االستقرار من انوع سيخلق بما

 . اإلفريقي الساحل في اإلستراتيجية أهدافها لتحقيق خالله من تسعى الذي

 ايجابية بنتائج سيأتي الجزائر مع تعاونها في جدتو إن اإلفريقي الساحل دول نأل �

 إلى بحاجة تكون لن نهافإ االستقرار، لهم ويحقق دولهم في األمني الوضع من حسنوي

 االهتمام من متخوفة الدول هذه وان خاصة ،األمريكية المتحدة الواليات مع التعاون

 حدث كما عسكري تدخل إلى يتحول أن الممكن من الذيو بمنطقتهم المتزايد األمريكي

 العسكرية القيادة إنشاء بعد اخص بصفة المخاوف  هذه زادت وقد أفغانستان مع

 .أراضيها على مقرها يكون أن الدول هذه رفضت التي ،AFRICOM بإفريقيا الخاصة

فهي في شؤونها الداخلية،  ن الجزائر رفضت دائما أن يكون هناك أي تدخل أجنبيوأل      

 أصبحت تفعل منفي الجزائر، و ابرز الدول الرافضة إلقامة القيادة األمريكيةكذلك كانت من 

بي في هذه الدول تعزز تعاونها مع دوله تفاديا ألي  تدخل أجننشاطاتها في الساحل اإلفريقي  و

في ظل عدوى التهديدات األمنية في الساحل على الحدود الجنوبية الجزائرية قد ينعكس عليها، 
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الهجرة السرية، التهريب : أهمهاات المندرجة ضمن القانون العام ولق بالتهديدخاصة فيما يتع

  . 1انتقال األوبئة و

في شهر فيفري فهي كذلك رفضت قط هو ما ترفضه الجزائر، ليس التدخل األمريكي فو      

ضرب الجماعة اإلرهابية ضي باستغالل مجالها الجوي لرصد وبريطانيا يقطلبا فرنسيا و 2009

  .النيجرفي شمال مالي و ي اختطفت الرهائن األوروبيين الستةالت

إن كانت الجهود الجزائرية من اجل جعل األوضاع األمنية في الساحل اإلفريقي ترجع و      

اال فيها من اجل تسوية االتفاقيات التي كانت وسيطا فعسنوات التسعينات من خالل األطر وإلى 

جة لن تلك الجهود قد توالت كذلك فيما يخص معافإ ،∗النيجرمشاكل التوارق في مالي و

مجال خطف التهديدات الجديدة في الساحل اإلفريقي المتعلقة بالعمليات اإلرهابية خاصة في 

فالجزائر استطاعت أن تكون وراء الالئحة . مختلف أشكال الجريمة المنظمة كذلكاألجانب و

ذلك من اجل تجفيف المنابع إلفراج عن الرهائن وابيين لقاء ااألممية التي تحرم دفع الفدية لإلره

االقتراح هذا قد تولد و. في المنطقة المالية التي تتغذى عليها نشاطات التنظيمات اإلرهابية

الجزائري حول تحريم الفدية عن مؤتمرات عقدها مجموعة من الخبراء في محاربة مصادر 

البحوث حول اإلرهاب الذي يوجد مقره والمركز اإلفريقي للدراسات " ار تمويل اإلرهاب في إط

، "سرت"في مؤتمر  2009يلية ي جوالالئحة داخل االتحاد اإلفريقي ف ثم طورت .بالجزائر

 17ليخرج القرار بتحريم دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن على مستوى مجلس األمن في 

  .2009ديسمبر 

رية متمركزة في تمنراست بمثابة حول إنشاء قيادة عسك يعد اتفاق تمنراست األخيرو      

من ، التتويج للجهود الجزائرية التعاونية مع دول الساحل اإلفريقي التي تتقاسم معها نفس الحدود

قد تقرر إنشاء هذه القيادة بإعالن لبيان صادر عن وزارة و. ل تحقيق االستقرار في المنطقةاج

لنيجر عقد اموريتانيا، الجزائر، مالي واجتماع لقادة الجيش من الدفاع الوطني الجزائرية بعد 

من  2009أوت  13و  12األمن باالتحاد اإلفريقي في  تمنراست يومي برعاية محافظة السلم و

وقد رفضت . 2اجل تنسيق العمليات ضد المجموعات اإلرهابية العاملة في المناطق الحدودية 

حيث حرصت  لتنسيقي الهام،لهذا االجتماع ا الجزائر حضور وفد من المخابرات األمريكية

                                                 
�0ل ]�B� ا������ات >�M ا���ود ا�"�103� ا�"Cا��f�">@�ر I	�ل،  �OG ��Iآ�،ص " وRا� S1ا��� PI�@11، ا� 1  
  �Gا��� ��	ا� �� �Gا��� ��".ا�0اPU ا�3�9 ������ ا9�����"E@e ا�@p�Z ا����G " واPU ا����� ا9�����:"�H ��3و��� �jV Eل ا�@ ∗  

2Salima Tlemcani,  « Lutte contre le terrorisme au sahel :le commandement militaire basé a tamanrassat »,EL Watan 
,edition du 21 avril 2010  
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بررت وزارة سيعقد بعيدا عن الوصاية الخارجية، ون اللقاء بأ الحكومة الجزائرية على التأكيد

  :الدفاع الجزائرية قرار استبعاد الجانب األمريكي بالقول
  منية بنفسهاأن هذا االجتماع يعكس حرص دول الساحل و الجزائر على التكفل بمشكالتها األ"                     

  .1" دون حاجة إلى تدخل عسكري أجنبي في المنطقة                      

طة التي وهي الخ 2010افريل 21م األربعاء حيز التنفيذ يو" خطة تمنراست"قد دخلت و      

مقره مدينة  العسكري المشترك يكونشاء مركز قيادة للتنسيق األمني وتضمنت قرارا مشتركا بإن

 التعاون فيمشتركة والترتيبات الفنية العسكرية اليقوم بسلسلة من التدابير و. جزائريةتمنراست ال

كما تقضي بتسيير دوريات عسكرية في مناطق الحدود مجال العتاد العسكري والتكوين، 

  . المشتركة لمراقبة تحركات المجموعات اإلرهابية 

في سياق خطوات  ت مندرجا أساسايعد سعي الجزائر إلى البدء في تنفيذ خطة تمنراسو      

اته رفضه تماما مهما كانت مبررتدخل أجنبي في منطقة الساحل والصحراء وستباقية لمنع أي إ

  .األمريكي بالنسبة للمتدخلين الفرنسي و

  

  الدور الليبي: الفرع الثاني 

من هر فهو يظ  فيما يخص التحدي الليبي لإلستراتيجية األمريكية في الساحل اإلفريقي     

. ما تشكله منطقة الساحل اإلفريقي من عمق استراتيجي بالنسبة لسياسة ليبيا اإلفريقيةخالل 

تعتبرها ي في شؤون منطقة تدخل أمريكب تسمحهل أن تقف ليبيا مكتوفة اليدين وفليس من الس

لك ذو يتها وترى بأن من واجبها حمايتها ودعم االستقرار فيهاليبيا في رعايتها أو تحت مسؤول

حيث الذي انشأ بمبادرة ليبية، ) " س ص(ساحل والصحراء تجمع دول ال" ضمن منظمة 

استطاعت ليبيا من خالل هذا التجمع تعميق دورها الجديد في القارة اإلفريقية كراعية لعمليات 

  .السالم

ى وثيقته بتوقيع خمس دول إلى جانب ليبيا عل 1998قد تأسس هذا التجمع في فيفري و      

  .دولة  18اتسعت عضويته إلى  ، تشاد، بوركينافاسو، السودان ثمالنيجرمالي، : أسيسية وهمالت

                                                 
�ق ا�و�� ، ا��Bد 11216، ا�l�@J 13 اوت 2009 .        �  j<01 2م L@�ا#�،" �Uدة 0�Iش 4 دول ���0ن �0اI�� ا���>�ة �� ا����� ا9�����" ، ا�
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ميته من دعم تنالقتصادي لدول الساحل اإلفريقي وتقوم ليبيا من خالل التجمع بالدعم ا      

قة يعتبر هذا الدعم الليبي من أهم أدوات بسط النفوذ الليبي في المنطخالل عائدات النفط لديها، و

  .الساحلية لجعلها مجاال حيويا داعما للدور الليبي في القارة اإلفريقية ككل

افت العديد من استضفي إعادة العالقات بين السودان وتشاد وقد لعبت ليبيا دورا مهما و     

هذا . ي يعانيها إقليم دارفور السودانياللقاءات التشاورية لوضع حد للمشاكل التالقمم اإلفريقية و

القذافي على الرئيس الليبي معمر إضافة إلى قدرة ، ر الليبي الفاعل في الساحل اإلفريقيالدو

انظم العديد في المنطقة، مثلما حدث و تحريك الجماعات الترقية بسهولة من اجل تحقيق أهدافه

الرئيس القذافي لتنفيذ خططه القومية من اجل دولة إلى الفيلق اإلسالمي الذي أنشأه  من التوارق

حديا بالنسبة للواليات يشكل ت، أصبح 1) خاصة في سياق الحرب ضد تشاد ( الصحراء الكبرى

لن تكون بحاجة إلى المتحدة، فعندما تلقى دول الساحل اإلفريقي الدعم الليبي مستمرا، فهي 

  .نظيره األمريكي

ساحل اإلفريقي إن التحديات التي تم تناولها سواء تلك المتعلقة بدور القوى الكبرى في ال      

إستراتيجية لوضع االقتصادي للواليات المتحدة، ا إضافة إلىتلك المتعلقة بدول الجوار، أو 

مدى التطور في الجديدة برئاسة باراك اوباما،  األمن القومي التي تتبناها اإلدارة األمريكية

يد مستقبل عوامل تساهم بدرجة كبيرة في تحدفي الساحل اإلفريقي، كلها  األوضاع األمنية

  :الذي يحتمل سيناريوهين رئيسيين ، واإلستراتيجية األمريكية في الساحل اإلفريقي

  استمرار الوضع القائم لإلستراتيجية األمريكية في الساحل اإلفريقي : السيناريو األول

  تزايد االهتمام األمريكي بالساحل اإلفريقي إلى درجة التدخل العسكري  :السيناريو الثاني

  المباشر                  

ذلك و ن المنطقة فهو غير وارد ومستبعدأما بالنسبة لسيناريو التهميش أو التنازل النهائي ع     

بل هو مرتبط بالدرجة األولى بمدى األهمية التي وحسب،  ال يرجع إلى الساحل اإلفريقي

 2001سبتمبر  11داث أصبحت تكتسبها القارة اإلفريقية في ظل اإلستراتيجية األمريكية بعد أح

  .فيها ن كل جزء من هذه القارة يعتبر مهما لتحقيق األهداف األمريكيةحيث أ

  

 

                                                 
1Mehdi  Taje, « sécurité et stabilité dans le sahel Africain »,op.cit., p63 
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  مستقبل اإلستراتيجية األمريكية في الساحل اإلفريقي: المبحث الثالث

    

كمجال " المستقبل"على أول من استعمل مصطلح يدل  Tocquevillيعد المفكر الفرنسي       

الذي ، "الديمقراطية في أمريكا" في كتابه  1835كان ذلك سنة و .األكاديميةاألبحاث للدراسات و

 1949في عام و. 1محاولة بحث في التطور المستقبلي للقوى الدولية الكبرىعبارة عن كان 

ليشير به  Futurologieمصطلح علم المستقبل "  Ossip.K.Flechteinابتكر المؤرخ األلماني  

بثق عن وحدة تكاملية بين الزمن والحقائق نظام عالمي جديد منإلى علم جديد عرفه بأنه 

علم التاريخ و" تابه قد دشن كل مع نفس األشياء بطريقة جديدة وهذا النظام يتعامالمكتشفة و

  . 2تستهدف التنبؤ بعيد المدىعملية تطبيق واسعة لهذا العلم، "  المستقبل

تأمل للحاضر ووضع بدائل من خالله " : يمكن تعريف الدراسات المستقبلية على أنهاو     

  3 "للمستقبل من شانها ان تعطينا صورة عن مجتمع الغد

 يقدم كما انه القوم على فهم الماضي والحاضر معا، االستشراف العلمي للمستقبل يو     

قد و. للمستقبل فهو ال يتعدى محاولة االقتراب من البديل األفضلتنبؤات وال تفاصيل مؤكدة، 

الدراسات المستقبلية تعتبر فرع علمي فكرين والعلماء في هذا المجال إلى أن اغلب المخلص 

  . 4يقوم على التداخل بين العلوم االجتماعية المختلفة 

  5: هناك مجموعة من العوامل التي تدفع إلى االهتمام بدراسة المستقبل من أبرزها و     

معرفة  اإلنسان إلىمن الباحث و الرغبة الملحة في معرفة المجهول، التي تشد كل •

يعمل على ع أن يكون الغد أفضل من الحاضر ويأمل ون الكثير يتوقالمستقبل، السيما وأ

 .ذلك

 .تطورهحداثة علم المستقبل وزيادة أنصاره منذ تأسيسه و •

مستقبلية، ولكن يفيد أيضا في تقييم  إن علم المستقبل ال يفيد فقط في وضع تصورات •

 .الحاضر الماضي 

                                                 
16، ص 1991:�آ� ا�\��ب، :،ا�"Cا�fا�"را��ت ا��*(��)�! '& ا�%$��ت ا�"و��!>� ا���،و��� 1  
 

  2ا�J��ون ا�\@B���I0�0�#0#"، ا�@���� E�1 ا�@������ و >�H ا�@����"، ,+)! ا�%��& ، ا��Bد10،��رس- ا����1979،ص210
25،ص ��1989آC درا#�ت ا�0��ة ا��1�B�،:��1وت.�ر ا��*(��- ا�%��&،E و ��Vون،ا�1اه��B# H ا��� 3  

�� >�H ا����#�">�� زه�ان،I@�ل  4 �����آC ا9ه�ام ���را#�ت ا����#�� : ا���ه�ةا�*���! ا�"و��!،،"ا�9"�ه�ت ا������ �� ا��را#�ت ا�@���
  206،ص �0I،2003��� 153وا9#��ا��"��،ا��Bد

 M	Z��<،H�\V H#ا01 ا��� oاآ! ا�ورو��! ا��(����! ا�2(�01 و ردود ا�'%�ل،� ا��B� ا9و�M،:��1وتا�Z�1،ا��Bء ا��@G9ا ��B�20025 321- 320،ص  
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القيام بدراسات المتخصصين من باط المستقبل بالواقع السياسي فعلم المستقبل يمكن ارت  •

 .عاما 50إلى  10قد تغطي فترة زمنية تتراوح من حديثة و جدية، 

حيث أن تطور مثل ، الدراسات المستقبلية تعتبر ضرورية و تؤدي إلى اإلبداع اإلنساني •

 .بمستقبلهم هذه الدراسات يحفز األفراد على االهتمام

صاحب مشروع المستقبالت الممكنة  Bertrand de Jovenelقد أكد العالم الفرنسي و      

(Futuribles)  أن المستقبل ليس قدرا بل مجال لممارسة الحرية من خالل التدخل الواعي  في

 (The art of conjecture)" فن التنبؤ"شكل كتابه الشهير و. "المفضل" بنية الواقع القائم باتجاه 

حيث شرح فيه كيفية عمل ما اسماه هيآت التنبؤ رة في مجال الدراسات  المستقبلية، نقلة كبي

(Forum Provisionnel)  التي تقوم بعمليات انجاز الدراسات المستقبلية لدولة معينة 

  1:قد أكد جوفينيل على ثالثة جوانب عند انجاز الدراسة المستقبلية و      

 .حدد كيفية رصد هذه االتجاهاتدة لظاهرة معينة والتجاهات السائا �

معينة خالل زمن معين من  بمعنى قياس كمية التغير في ظاهرة :هاتسرعة االتجا �

 .التسارع في هذا التغير من ناحية أخرىناحية و

ن تعني توفر إطار نظري يقوم على إدراك التفاعل المتبادل بيو: العالقة بين الظواهر �

رفض المنهج المنهج الكلي وأي التركيز على غير مترابطة، الظواهر مهما بدت 

  .الجزئي

عليها في الدراسات المستقبلية  ابرز التقنيات المعتمدوتعد تقنية السيناريو من أهم و      

  :هي تنطلق منها أي دراسة استشرافية وعادة ما رئيسية،  على ثالثة أنواعوتشتمل هذه التقنية 

 .استمرار الوضع القائم للظاهرة موضوع الدراسةيفترض بقاء و، الذي السيناريو الخطي •

سن في ظاهرة معينة موضوع الذي يفترض التغير إلى األح، السيناريو اإلصالحي •

 الدراسة

تحول جذري يطرأ على الذي يفترض حدوث تغير و السيناريو التحولي أو الثوري، •

 .الظاهرة موضوع الدراسة

                                                 
�� "ا��را#�ت ا�@������ ا�3\�ة و ا��0Zر و ا9ه@��">� ا���، و��� 1 ، :                                       

                                                                                                                            http://www.altsamoh.net/article.asp?Id=44 
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بإسقاطها مستقبلية، ث التي وضعها جوفينيل من اجل بناء دراسة انطالقا من الجوانب الثال     

يمكننا ، "مستقبل اإلستراتيجية األمريكية في الساحل اإلفريقي" على حالتنا موضوع الدراسة 

  .تحديد النقاط التالية التي تساعدنا في وضع السيناريوهات المناسبة للظاهرة

 :بالنسبة لالتجاهات السائدة �

األخيرة  أن هذه، هو ه السائد بالنسبة لإلستراتيجية األمريكية في الساحل اإلفريقيإن االتجا     

د لتوجهاتها عدم استقرار األوضاع األمنية في الساحل اإلفريقي كمحدتجعل من البعد األمني و

يصبح أي تحرك أمريكي في المنطقة يرتبط بالدرجة األولى بمدى تأزم أو  في المنطقة ومنه

بغض النظر إن كان الدافع الرئيسي لهذا التحرك هو خطورة  ع األمني بها،استقرار الوض

أو كان الدافع  المصالح األمريكية،\الوضع األمني في الساحل اإلفريقي بما يهدد األمن و 

عموما، في  القارة اإلفريقيةدولية في هذا األخير بصفة خاصة والحقيقي هو اشتداد المنافسة ال

أهميته  كذلك في المجال الطاقوي ،من أهمية الساحل اإلفريقي  ظل ما أصبح يحظى به

 .الجيوستراتيجية بالنسبة للتوجهات اإلفريقية للواليات المتحدة

 :بالنسبة لسرعة االتجاهات �

الذي يتعلق بالبعد األمني كمحدد لمستقبل ق إليه بالنسبة لالتجاه السائد وسبق التطركما و      

سيرتبط حتما  سرعتهدى الزمني للتغير والم ، فإني الساحل اإلفريقياإلستراتيجية األمريكية ف

 :ذلك من خاللبالظاهرة األمنية و

وعدم االستقرار، وما يساعد على ذلك  أن تتسارع الظاهرة األمنية باتجاه التأزم �

أو التدخل األجنبي للقوى الكبرى ، فشل دول الساحل اإلفريقيهو إما هشاشة و

 .قة مما سيجعل األوضاع األمنية تتدهور أكثرالمتنافسة على المنط

جهود الواليات اإلصالح من خالل اهرة األمنية باتجاه االستقرار وأن تتسارع الظ �

من خالل  وأ .ي المنطقة يخدم مصالحها النفطيةاالستقرار األمني فالمتحدة، لكون 

اإلفريقي جهود دول الجوار التي تسعى إلى إبعاد خطر التهديدات األمنية للساحل 

كما تسعى جاهدة إلى تحسين األوضاع األمنية في الساحل  عن حدودها اإلقليمية،

 .تجنبا ألي تدخل أجنبي في محيطها اإلقليمي يمكن أن  يمتد إلى داخل أراضيها
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 :بالنسبة للعالقة بين الظواهر �

إن لم  ،فريقيال يمكن وضع سيناريوهات لمستقبل اإلستراتيجية األمريكية في الساحل اإل     

  :ـمدى التفاعل بين تلك الظواهر التي تتعلق بين مختلف الظواهر المؤثرة فيها ويتم الربط ب

 الوضع األمني في الساحل اإلفريقي �

 سياسات دول الجوار في الساحل اإلفريقي �

 المنافسة الدولية في الساحل اإلفريقي �

مع تغير  ساحل اإلفريقياالستمرارية في السياسة األمريكية تجاه المدى التغير و  �

 .ت المتداولة على الحكم في الواليات المتحدةاداراإل

بعد تناولنا للجوانب الثالث المحددة لسيناريوهات مستقبل اإلستراتيجية األمريكية في        

  :هماملين مع ترجيح احدهما عن اآلخر والساحل اإلفريقي يمكننا وضع سيناريوهين محت

 القائم لإلستراتيجية األمريكية في الساحل اإلفريقي، أي محاولة إصالحاستمرار الوضع  :أوال

هو ما يمثله دون تدخل عسكري مباشر، و تحسين األوضاع األمنية في الساحل اإلفريقيو

  .السيناريو الخطي

هو ما درجة التدخل العسكري المباشر، و تزايد االهتمام األمريكي بالساحل اإلفريقي إلى :ثانيا

ذ تتحول من مجرد تقديم إ سيناريو التحولي لإلستراتيجية األمريكية في الساحل اإلفريقي،يمثله ال

إلى  ،مدنية إلصالح األوضاع األمنية في الساحل اإلفريقيتدريبات ومساعدات عسكرية و

  . استخدام اآللة العسكرية المباشرة في هذا األخير 

  

  ستراتيجية األمريكية في الساحل اإلفريقياستمرار الوضع القائم لإلسيناريو : المطلب األول

 هو اهتمام أمريكي ،إن ما يمثله الوضع القائم لإلستراتيجية األمريكية في الساحل اإلفريقي     

ا االهتمام هو من خالل تجسيد هذالوضع األمني غير المستقر فيها ومرجعيته هي بالمنطقة، 

ل الساحل اإلفريقي لمواجهة التحديات برامج للتدريب العسكري بالتنسيق مع دومبادرات و

أي أن آليات تجسيد  مساعدات مختلفة تندرج تحت تلك المبادرات، إضافة إلى فيه،األمنية 

اإلستراتيجية األمريكية في الساحل اإلفريقي هي بعيدة عن العمل العسكري المباشر في 

  . المنطقة
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هو يعني بدوره ماضي والحاضر ووالن السيناريو الخطي يتم بناءا على استقراء ال      

استمرار األنساق في المستقبل دون تعرضها إلى تغيرات جذرية كما يتصور االتجاه 

ن اإلستراتيجية األمريكية في هذا المفهوم للسيناريو الخطي، فإ بناءا علىفانه و 1.الراديكالي

ام األمريكي بالمنطقة تمأي أن االهستمر على وضعها الحالي، الساحل اإلفريقي من المتوقع أن ت

وفي نفس الوقت . اشتداد في االهتمام دون تهميش أو، لكن على نفس الوتيرة الحاليةسيستمر و

حيث لن يتطور االهتمام بخطورة الوضع يبقى تجسيد هذا االهتمام بالطرق غير المباشرة، 

  .األمني في الساحل اإلفريقي إلى درجة التدخل العسكري

السيناريو الخطي لإلستراتيجية األمريكية في الساحل اإلفريقي بناءا على قد تم وضع هذا و     

  :المعطيات التالية

  

  عدم خطورة التهديدات األمنية في الساحل اإلفريقي : الفرع األول

خاصة منها تلك خاصة والدول الغربية بصفة عامة،  إن كانت الواليات المتحدة بصفة       

 الوضع األمني في الساحل اإلفريقيبأن تصور كفرنسا،  فريقيصاحبة المصلحة في الساحل اإل

ليست بتلك  ن المتتبع لألوضاع األمنية في المنطقة سيجد بأنهاالخطورة، فإ غايةهو في 

بعض النشاطات اإلرهابية  التي لقة باختطاف األجانب وفباستثناء بعض العمليات المتعالصورة، 

لم تسجل عمليات أخرى تتخطى اإلقليم أو اوي، حرالص –لم تتعد حدود اإلقليم الساحلي 

وضع األمني في عدم خطورة الو. لسفارات الغربية مثال في المنطقةتستهدف منشآت دولية كا

كذلك استبعاد احتمال تفاقمه وتأزمه يرجع إلى مجموعة من المعطيات الساحل اإلفريقي و

  2:أهمها

عية لبلدان الساحل يجدها االجتماصادية وواالقت ةيالسياس ،الداخلية إن المتتبع لألوضاع •

يخفض الر سنويا مما يرفع نسبة الفقر ودو 500حيث يتراوح دخل الفرد فيها متردية، 

هي محاربة هذه الظواهر ن أولوية هذه البلدان الصحية والتعليمية وهذا يؤكد بأالخدمات 

 .التحكم في تدهور األوضاعالسلبية وبذل مجهود كبير لتطويق الفقر و

الحديث عن الهجرة الغير شرعية  فإذا جرى يتحكم في الوضع األمني متغيرات عديدة، •

فان ذلك ال يعني بالضرورة استفحال واستفحال نشاط العصابات المنظمة، التهريب و

                                                 
�� >�H ا����#�ا�9"�ه�ت ا������ �� ا��را#�ت ا�@"I@�ل زه�ان >��، ���35،ا�@�PI ا���S1 ا�Rآ�،ص "��� 1  

�2008،ص4@�0G،7د�B،ا��را#�ت ا9#��ا��"���� pB\ا� Cآ��:�fاC"ا�4+&،ا��2����U Eدري،"����� ا�Pe0 ا�3�9 �� ا����� ا9�����"،ا�%��5 ا��(  
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أن الطبيعة الجغرافية القاسية وصعوبة التحرك مع  كماوكل ما هو مرتبط به،  اإلرهاب

وال  تنقل هذه األخطاردى الحكومات، يحد من تحرك وقبة لتطور وسائل المراتقدم و

 . فعالياتها مستقباليرفع من زيادة نشاطاتها و
 
 

  مساهمة دول الجوار في تحقيق االستقرار في المنطقة: الفرع الثاني

 يتضح تأثيره، ليبيا في منطقة الساحل اإلفريقيور الذي تقوم به كل من الجزائر وإن الد      

  :ذا السيناريو من خالل نقطتين رئيسيتيندوره في وضع هو

مساهمتها الكبيرة يق األزمات في الساحل اإلفريقي وما تلعبه هذه الدول من دور في تطو �

تجمع "مة تقوم به ليبيا من خالل منظرار في المنطقة وذلك لما في تحقيق نوع من االستق

سعت الجزائر إلى االستقرار األمني الذي لطالما  كذلكو، "دول الساحل و الصحراء

إلى يومنا هذا من خالل وساطتها في حل األزمات الداخلية لدول ه منذ التسعينات وتحقيق

الساحل اإلفريقي كمشاكل التوارق في المنطقة، أو مبادراتها األخيرة للحد من استفحال 

 النشاطاتيقي خاصة منها الجريمة المنظمة والتهديدات األمنية الجديدة في الساحل اإلفر

 .اإلرهابية 

يجعل من التدخل األمريكي ري والليبي في المنطقة من تحدي، ما يمثله الدور الجزائ �

هاتين الدولتين تسعيان جاهدتان لتحسين أن حيث المباشر في المنطقة صعبا نوعا ما، 

 .األوضاع األمنية في الساحل اإلفريقي  تحسبا ألي تدخل أجنبي مباشر 

، إضافة إلى ضعف احتمال تفاقم به دول الجوار في الساحل اإلفريقيهذا الدور الذي تقوم      

استمرار الوضع القائم لإلستراتيجية  ية في المنطقة، يجعل من سيناريوتأزم األوضاع األمنو

واردا و محتمال، خاصة و أن المصالح األمريكية وفي ظل هذا  األمريكية في الساحل اإلفريقي

إرهاق الخزينة إهدار الكثير من األموال وليس هناك حاجة إلى  بالتاليالوضع هي غير مهددة و

الجبهتين األمريكية أكثر مما هي عليه بفتح جبهة جديدة للحرب في وقت لم يتم فيه بعد إغالق 

  . أفغانستانالمفتوحتين في العراق و
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العسكري           تدخلتزايد االهتمام األمريكي بالساحل اإلفريقي إلى درجة السيناريو : المطلب الثاني

  المباشر                                                     

          

بق منحصرا ينطلق هذا السيناريو من أن تجسيد االهتمام األمريكي بالساحل اإلفريقي لن ي       

. في المنطقةمع الدول المعنية  المنسقةفقط في مجرد التدعيم والمبادرات األمريكية المختلفة و

دف تحقيق إنما ستتحول اإلستراتيجية األمريكية إلى العمل المباشر في الساحل اإلفريقي بهو

هو األمر الذي سيختصر الطريق على االستقرار في المنطقة والقضاء على اإلرهاب فيها و

دة االستفاقة بأهدافا متعلأمنية أو  اكانت أهداففي المنطقة، سواء  الواليات المتحدة لتحقيق أهدافها

اصرة النفوذ الصيني محعموما، أو تطويق و في القارة اإلفريقيةمن موارد الطاقة في المنطقة و

  .إفريقيا المتغلغل في

  :لكلها مجتمعة التحول إلى العمل العسكري المباشر سيكون ألحد األسباب التالية أوو

  

  تدهور األوضاع األمنية في الساحل اإلفريقية: الفرع األول

الداخلية،  إن كان من حيث األزمات، إن تدهور الوضع األمني في الساحل اإلفريقي       

هذا ، تفشي الجريمة المنظمة بصورة أوسعمن حيث أو ، زيادة نشاط التنظيمات اإلرهابية

في المنطقة،  التدهور سواء كان حقيقيا أو مفتعال من طرف القوى الكبرى من اجل التغلغل أكثر

المقنع للتدخل العسكري األمريكي في المنطقة كما حدث مع مبرر الرئيسي وسوف يخلق ال

  .أفغانستان

ات األمنية في في الحقيقة هناك مجموعة من المؤشرات تنذر باحتمال تفاقم التهديدو      

  1:هيالساحل اإلفريقي و

وإن كذلك يعبر عن التناقضات التي لفقر والحاجة الذي يعبر عن الضعف وعدم القدرة وا •

 . لم يتم التحكم فيها فإنها ستنفجر 

غري على ، يرة على مراقبة هذا المجال الواسعضعف القداالمتداد الجغرافي الفارغ و •

 .الحدود الوهمية بين دول المنطقة عبوراستعماله للتنقل بحرية و

                                                 
����U Eدري،"������5،ص ،ا�@�PI ا���S1 ا�Rآ"����� ا�Pe0 ا�3�9 �� ا����� ا9 1  
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لموارد للتكفل بحاجات المواطنين، يطرح فرض النشاط ضعف اضعف األنظمة و •

معرفتها بذلك أعداد كثيرة بحكم خبرتها و بأي طريقة، فتنخرط البحث عن الكسبو

ة محكومة بمنطق اإلجرام تصبح المنطقحراوية في النشاط الغير قانوني وللطبيعة الص

رمزية، حيث أن  ما يساعد على ذلك هو توفر المنطقة على السالح بأسعارالمنظم و

 .لسالحالسودان هي دول يكثر فيها بيع االصومال وايريثيريا و

المضايقات التي تعيشها ظاهرة اإلرهاب في المغرب العربي مما يرجح انتقالها أو  •

من  العيشالساحل اإلفريقي لسهولة الحركة والحصول على السالح وتوسيعها إلى منطقة 

 .الفارغتناقضات هذا المجال الشاسع و

نسجام الغير فاال، بيعة السياسية واالقتصادية واإلثنية تطرح تحديات وخالفات عديدةالط •

االندماج والرغبة في االنفصال،  خاصة في مالي يطرح مشاكل عدممتوفر في التوارق و

وقت،  التصعيد في أيبل قضيتهم تكاد تالمس كل بلدان المنطقة وهي مرجحة لالندالع و

اقتصادية لضرب استقرار دول المنطقة بل اصة إذا استخدمت ألغراض سياسية وخ

 .ابتزاز تستخدمه الدول الكبرى ضد دول المنطقة و تكون عنصر تهديد

  

  اشتداد المنافسة الدولية في الساحل اإلفريقي: الفرع الثاني

مام الواليات المتحدة أ يعد الحل الوحيد ري في الساحل اإلفريقيلعل التدخل العسك          

الدول الغربية  طقة، فبالنظر لمصالحي حال احتدام التنافس الدولي على المناألمريكية ف

ن المنطقة خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة فإ الصينية المتنامية في الساحل اإلفريقيوالمصالح 

إنما لما تتوفر عليه من موارد نفطية وليس فقط كون حلبة صراع بين القوى الكبرى، مرجحة لت

بح السيطرة على حيث تص كذلك ألهمية موقعها الجغرافي الذي يتوسط تقريبا القارة اإلفريقية،

لديهما أهمية باألخص على منطقتين أصبح لي المدخل للسيطرة على أفريقيا والشريط الساح

لهذا يصبح االستباق األمريكي للتدخل . خليج غينياإستراتيجية بالغة وهما المغرب العربي و

ى باقي ة اإلستراتيجية الفعالة تحسبا ألي سيطرة من إحدالعسكري في الساحل اإلفريقي بمثاب

  .القوى الدولية

لكن المثير لالهتمام هو انه في فترة إدارة ولكر بوش أين كانت الحرب الوقائية واللجوء        

إلى العمل والتدخل العسكري المباشر هو اإلستراتيجية الرئيسية التي تبنتها اإلدارة األمريكية في 
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التوجه على السياسة الخارجية إدارة وتسيير الشؤون الدولية فانه بالرغم من طغيان ذلك 

األمريكية إال انه لم يتم التدخل في الساحل اإلفريقي، ولعل ذلك راجع إلى مجموعة من العوامل 

  :أهمها

 أحدثتا والعراق أفغانستان في األمريكية المتحدة الواليات خاضتهما اللتين الحربين -

 100 يفوق فائضا تحقق حدةالمت الواليات كانت أن فبعد األمريكي، االقتصاد في تراجعا

 عام خالل دوالر مليار 250 ب يقدر عجز من تعاني أصبحت ،2001 عام دوالر مليار

 المالية األزمة ظل في خاصة أخرى حرب تكاليف بتحمل يسمح لن مما 2007.1

 .األمريكي االقتصاد على األخرى هي أثرت التي األخيرة العالمية

 المتحدة الواليات تجعل التي بالدرجة ليست فريقياإل الساحل في األمني الوضع خطورة -

 أي أن إلى إضافة التدخل، لهذا الدولية الشرعية وتكتسب بسهولة فيها تتدخل األمريكية

 الواليات مصلحة في يكون لن القريب المستقبل في أو الحالي الوقت في أمريكي تدخل

 أن بعد الدولي جتمعالم في صورتها لتلميع جاهدة تسعى التي األمريكية المتحدة

 .وأفغانستان العراق حربي بعد األخيرة هذه تزعزعت

العمل العسكري لم تتدخل في بوش صاحبة شعار الحرب الوقائية و إن كانت إدارةو      

ن إدارة أخرى كإدارة اوباما حاليا لن تفعل ذلك هي األخرى سواء كان ذلك ، فإالساحل اإلفريقي

القومي  كما جاء في وثيقتها إلستراتيجية األمنلكون هذه اإلدارة و لألسباب التي تم ذكرها، أو

  :2010الصادرة في ماي 
   استخدام القوة ضروري في بعض األحيان،ونحن سوف نستنفد الخيارات األخرى قبل الحرب كلما استطعنا، "                  

  .2"ليف والمخاطر المترتبة على التقاعس عن العمل ونزن بدقة تكاليف ومخاطر العمل مقابل التكا                   

كالدبلوماسية والتنمية  العمل العسكري إال في حالة استنفاذ الوسائل األخرىأي عدم اللجوء إلى  

  .والمؤسسات الدولية

                                                 
2008 ����0I،43 ��"@د 173،ا��Bوال"،ا�*���! ا�"و��!،ا���ه�ة:ا�Cو ا� �ا9#�@�ار� E�1 �� ���!ا �د���  1>@�و  >� ا��B]�،"ا!

2 National Security strategy, Washington D.C,May 2010, p 22, in : 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf 
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ولهذا يبقى السيناريو األول المتعلق باستمرار الوضع القائم لإلستراتيجية األمريكية في       

  .ريقي هو المرجح في الوقت الحالي وفي المستقبل القريبالساحل اإلف
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   لب من تستخرج النتائج من مجموعة إلى نتوصل أن يمكن البحث هذا ختام في      

 ثنائيات ثالثة في حصرها يمكن والتي رئيسية أفكار ستة تحركها التي األمريكية، اإلستراتيجية

 قيام منذ األمريكي االستراتيجي الحوار جوهر منها ثنائية كل إطار في الصراع يشكل

 في العزلة الليبرالية، مقابل في الواقعية: هي الثنائيات هذه. هذا يومنا ايةغ وإلى الجمهورية

  .الجماعي العمل مقابل في األحادي العمل وفكرة التدخل مقابل

 المتحدة الواليات الستراتيجيات والنظري الفكري اإلطار شكلت الستة األفكار هذه      

 الحيوية المناطق مختلف وفي ديمقراطية، أم كانت جمهورية إداراتها مختلف على األمريكية

 اإلفريقي الساحل في األمريكية اإلستراتيجية على ينسحب ما وهو األمريكية، للمصالح بالنسبة

  .  2001 سبتمبر 11 أحداث بعد

 أن سيجد 2001 سبتمبر من عشر الحادي أحداث بعد األمريكية لإلستراتيجية والمالحظ      

  :                                  التالية فكاراأل جسدت قد األخيرة هذه

 حقوق حماية تتضمن مثالية بأنها سبتمبر بعد ما مرحلة في األمريكية األهداف وصف �

 القيم لهذه مهدد هو ما كل ومحاربة العالم في والديمقراطية الحرية قيم ونشر اإلنسان

 في مانع ال األهداف ههذ تحقيق اجل ومن انه غير المارقة، والدول اإلرهاب خاصة

 في فعال حدث الذي األمر وهو ،العسكري التدخل فيها بما الواقعية اآلليات إلى اللجوء

 .والعراق أفغانستان

 األمريكية القرار صنع دوائر وداخل األكاديمية األوساط في دائرا ظل قد الجدل كان إن �

 على االنكفاء تراتيجيةإس تنتهج هل ،انتهاجها الواجب من اإلستراتيجيتين من أي حول

 بما  األخيرة هذه في االنخراط إستراتيجية أم الدولية الشؤون عن واالنعزال الذات

 نهاية بعد مجاالتال كل في المتحدة الواليات بها تحظى أصبحت التي والقوة يتماشى

 االنخراط لمصلحة الجدل هذا حسمت قد 2001 سبتمبر 11 أحداث فإن .الباردة الحرب

 يشكل بأنه ترى مكان أي في تتدخل المتحدة الواليات فأصبحت الدولية الشؤون يف وبقوة

 .ةالقومي ومصالحها منهاأل تهديدا
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  إلى الهادفة الوقائية الحرب في أكثر تجسدت والتي الجديدة إلستراتيجيتها تطبيقها وفي �

 أكدت فعليا، حدوثه قبل األمريكي القومي األمن تهديد من المارقة والدول اإلرهابيين منع

 لعامي القومي األمن ستراتيجيةإل وثيقتيها في مناسبة من أكثر وفي المتحدة الواليات

 اجل من دولية مساندة تجد لم إن بمفردها العمل في تتردد لن أنهاب 2006و 2002

 .الجماعي العمل عن كبديل الفردي العمل فكرة يؤكد ما وهو باإلرهاب تسميه ما محاربة

 سبتمبر، من عشر الحادي أحداث بعد ظهرت التي هذه األمريكية اإلستراتيجية مضامين     

 من تجسد ما وهو اإلفريقي، الساحل في األمريكية للتوجهات المحددة العوامل بين من كانت

 ومختلف اإلرهاب في خاصة بصفة متمثلة الجديدة، التهديد مصادر: رئيسيتين نقطتين خالل

 والنقطة. اإلفريقي الساحل منطقة في واسع بشكل منتشرة أصبحت يالت المنظمة الجريمة أشكال

 سبتمبر، هجمات بعد المتحدة الواليات السترايتيجية المحددة األمريكية باألهداف تتعلق الثانية

 الواليات تظهره ما وهو والديمقراطية، الحرية قيم ونشر اإلنسان حقوق حماية في متمثلة

 عبر وإنما اإلفريقي الساحل في فقط ليس تحقيقه يهمها سعىم انه على األمريكية المتحدة

  .العالم أرجاء مختلف

 بالساحل اهتمامها أن هو إظهاره، المتحدة الواليات تحاول الذي العام التصور كان وإن      

 ومن انه إال األخيرة، اآلونة في عليه تهيمن أصبحت التي األمنية التهديدات  مرده اإلفريقي

 اإلفريقي الساحل جعلت التي األبعاد حول النتائج من مجموعة إلى التوصل تم هذا بحثنا خالل

 ،2001 سبتمبر 11 أحداث بعد األمريكية لإلستراتيجية الجديدة المضامين ظل في مكانة يحتل

  :التالية النقاط في إيجازها يمكن النتائج هذه

 أن يمكن وما اإلفريقي حلالسا في األمنية التهديدات أن على كلية االعتماد يمكن ال �

 هي األمريكي، لألمن مهددا فيصبح لإلقليم الجغرافية الحدود يتخطى خطر من تشكله

 الن الحالي، الوقت في األقل على ،اإلفريقي بالساحل األمريكي الهتماما وراء السبب

 كما المتحدة، الواليات تصورها التي بالخطورة ليست األخير هذا في األمنية التهديدات

 صاحبة الكبرى القوى مساعي ظل في خاصة ،وارد غير المستقبل في تفاقمها أن

 األزمات الحتواء الجوار دول مساعي وكذلك المنطقة في اإلستراتيجية المصالح

 الساحل في األمنية التهديدات تصبح وبذلك .اإلفريقي الساحل في أشكالها باختالف
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 الواليات مخاوف من تثيره ما بقدر األمريكي األمن على خطرا تشكل ال اإلفريقي

 إلى بالنسبة خاصة جاورها وفيما المنطقة في النفطية مصالحها على تؤثر أن من المتحدة

 الخليج دول لنفط المستقبلي المنافس بمثابة يعد األخير هذا نفط أصبح حيث غينيا، خليج

 أهمية نفس على نفطها يكن لم وأن ذاتها حد في اإلفريقي الساحل منطقة أن كما العربي،

 إلى تشاد من الممتد للبترول الناقل األنابيب خط حماية أن إال غينيا، خليج عليه يتوفر ما

 التنظيمات يد تطله أن من والخوف المنطقة في األمنية التهديدات من الكامرون سواحل

 ،منطقةبال األمريكي االهتمام وراء الدوافع أهم من هي نيجيريا في حدث كما اإلرهابية

 11 أحداث بعد األمريكية اإلستراتيجية في اإلفريقي الساحل مكانة تصبح هنا ومن

 .األخير لهذا الجيوستراتيجي البعد أهمية مصدرها 2001 سبتمبر

 األخيرة هذه أن إال نفطية، ثروة وجود عن مؤشرات اظهر قد اإلفريقي الساحل كان إن �

 ليبيا عليه توفرت ما خاصة إفريقيا لشما في أو غينيا خليج في نظيرتها تضاهي ال

 جدا، وارد أمر المستقبل في وزيادتها الثروة تلك تطور إمكانية أن غير. الجزائرو

 مما مشجعة، جنتائ أعطت قد أنها إال المنطقة في النفطية االستكشافات حداثة من فبالرغم

 وتلك الحالية رواتالث من األكبر بالنصيب الظفر اجل من المنطقة على دوليا تنافسا خلق

 .األولى بالدرجة األمريكية المتحدة والواليات الصين بين خاصة المستقبل، في المحتملة

 إستراتيجي توجه عن فصله يمكن ال اإلفريقي بالساحل األمريكي االهتمام فهم إن �

 1998 عام كلينتون الرئيس إدارة مع بوادره بدأت اإلفريقية القارة نحو  أمريكي

 األخير هذا إعالن بعد خاصة بوش، ولكر جورج الرئيس إدارة ظل في أكثر تورسخ

 اإلفريقي الساحل أهمية تصبح بالتالي. بإفريقيا خاصة عسكرية قيادة إنشاء ضرورة عن

 المغرب منطقتي في األمريكية األهداف يخدم الذي الجيوستراتيجي بعده من فقط تنبع ال

 المتحدة للواليات بالنسبة ككل اإلفريقية قارةال أهمية من وإنما. غينيا وخليج  العربي

 محددة أصبحت التي المعطيات على تتوفر اإلفريقي الساحل دول أن حيث األمريكية،

 كما. األمني االستقرار عدم معطى أهمها ومن األخيرة هذه في األمريكية لإلستراتيجية

 األمني الوضع على السيطرة على قادرة وغير فاشلة دول هي اإلفريقي الساحل دول أن

 التدخل ألسباب توفيرها حيث من واألنسب األسهل المنطقة يجعلها مما حدودها، داخل

 المساعي نجحت إذا خاصة اإلفريقية، القارة كامل على السيطرة ومنه فيها المباشر
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 الساحل دول إحدى في" افريكوم" الخاصة العسكرية القاعدة إرساء في األمريكية

 خاصة بصفة الصيني النفوذ احتواء المتحدة الواليات بإمكان يصبح اهن ومن. اإلفريقي

 التنافس يصبح هنا ومن ،اإلفريقية القارة وفي اإلفريقي الساحل في األوروبي والنفوذ

 أو جدد مزودين على العثور إلى أساسا الهادف عموما، اإلفريقية القارة على الدولي

 الشرق لمنطقة التبعية من الحدو منتظمة، قةبطري النفط تدفق لضمان جديدة نفطية حقول

 الذي هو ،النفوذ وصراع الدولية العالقات وتجاذبات لتوترات دائما المرشحة األوسط

 أحداث بعد األمريكية اإلستراتيجية في اإلفريقي الساحل اكتسبها التي المكانة وراء يقف

 .2001 سبتمبر 11

 بان يتضح اإلفريقي، بالساحل األمريكي االهتمام عادأب حول نتائج من تناوله تم ما بعد        

 يعرفه ذيال بالتدهور والمتعلق بالمنطقة، اهتمامها وراء كسبب المتحدة الواليات تظهره ما

 يعتبر ال عموما، والدولي األمريكي لألمن تهديد من عنه ينجر أن يمكن وما فيها األمني الوضع

 كانت فإن المتحدة، الواليات مصلحة من اعتبارها يمكن ذاتها التهديدات هذه أن حتى بل .مقنعا

 المنطقة في األمريكية المصالح إلى األمنية التهديدات هذه تمتد أن من أمريكية مخاوف هناك

 عن نتغاضى أن يمكن ال انه إال الحدوث، وممكن الحال بطبيعة منطقي أمر وهو جاورها وما

 مبرر من متواضعة تزال ال التي التهديدات هذه رهتوف أن يمكن ما وهو األهمية، غاية في أمر

 الساحل منطقة في ليس األمريكية والمصالح األهداف يحقق المنطقة، في أمريكي لتدخل

 التي اإلفريقي الساحل منطقة على السيطرة الن. اإلفريقية القارة كل في بل وحسب اإلفريقي

 محل فيها الطاقة مصادر وعلى القارة، باقي على السيطرة سهولة تعني جغرافيا القارة تتوسط

 النفط مخزونات على المتحدة الواليات سيطرة إحكامف خاصة، بصفة المحمومة الدولية المنافسة

 واقتصاديات العالمي االقتصاد في تحكمها عليها يسهل ،العسكرية سيطرتها جانب إلى العالمية

 الدولي، النظام في مهيمنة كدولة وقعهام على الحفاظ بذلك فتستطيع أكبر، بشكل المنافسة الدول

 11 أحداث بعد األمريكية اإلستراتيجية في الحقيقية اإلفريقي الساحل مكانة تبرز هنا ومن

 غاية إلى يحدث لم المنطقة في المباشر األمريكي العسكري العمل كان وإن. 2001 سبتمبر

 إما سيكون فانه كذلك األمر انك وإن واردة، المستقبل في حدوثه إمكانية فإن الحالي، وقتنا

 الوضع تدهور تفاقم الوقت نفس وفي عموما، اإلفريقية القارة على الدولية المنافسة الشتداد

  .المنطقة في للتدخل المبرر سيوفر الذي اإلفريقي، الساحل في األمني
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